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5 Med utsikt över Riddarfjärden
Rilton Cup bjuder på skönhetsupplevelser av olika slag.
Förutom glänsande kombinationer kan man avnjuta den
vackra utsikten över Riddarfjärden. Emanuel Berg (bilden)
ställde upp i den traditionella nyårsturneringen för femte
gången och det slutade med en delad förstaplats. Här ger
han ett fylligt rond för rond-referat.

22 Argentinsk schackkultur
Johan Hellsten tog med två av sina chilenska schackelever
till en öppen turnering i Argentina. För Hellstens del slutade
det med en delad förstaplats. Han har kryddat sitt reportage
med några av Oscar Pannos bästa anekdoter.

36 Älskaren av löparparet
Ingemar Johansson porträtterar David Janowsky, som var en av världens starkaste
schackmästare vid förförra sekelskiftet. Janowskys komplexa spelstil kommenterades av
Emanuel Lasker: “Janowsky kan stå på vinst sex gånger om i ett parti, men så tycker han
det är tråkigt att partiet ska ta slut att han till slut förlorar.“ Läs om den bortglömde
schackmästaren som dog utblottad i ett sjukhem på franska Rivieran.

45 I korta drag
Det kan dyka upp oväntade problem när man spelar schack på en datorskärm. Om
pekfingrets tryck mot musen lättar av misstag kan en pjäs tappas på fel fält. Om bland
annat det och datoranalyser handlar I korta drag den här gången.
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Keres spanska lektioner
Elo-listan
Julpristävlingen
Boknytt
Ungdomssidorna (Hallsberg,
Ungdoms-VM, Manhem Open,
En helt annan Tigran Petrosian)
Kombinationsövningar
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Matchen: Gnarps SK–Bollnäs SS
Stoltz och Lundins minnesturnering
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LASK Open
Upplands Öppna SM
Malmö Open
Förbundsaktuellt
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Medarbetare i det här numret:
Emanuel Berg, Stellan Brynell, Pia
Cramling, Drazen Dragicevic, Jörgen
Elfström, Jonas Eriksson, Mats Eriksson,
Calle Erlandsson, Johan Furhoff, Florian
Handke, Jonny Hector, Ferdinand Hellers,
Johan Hellsten, Arne Johansson, Ingemar
Johansson, Viktoria Johansson, Lars
Karlsson, Sture Olsson Kezli Ong, Axel
Ornstein, Cathy Rogers, Ian Rogers,
Johan Sigeman, Per Söderberg, Christian
Unmack, Tom Wedberg.
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Med utsi
Stockholm 2004-2005

Av
en 18 juli 1904 föddes en
liten gosse som fick namnet
Tore Persson. Hans pappa, Josef
Persson, var byggvaruhandlare
och häst-ägare i Göteborg. Josef
och hans hustru fick ytterligare
tre söner. Alla pojkarna bytte
namn när de blev äldre till släktnamnet Rilton.
Tore utbildade sig till läkare
och fick bra betyg. När utbildningen var avslutad flyttade han
till Stockholm och öppnade en
privatpraktik vid Norrmalmstorg.
Han spelade sedan 1960 i Stockholms Schacksällskap och hade
en rating på omkring 2000.
Tore gifte sig, men fick inte
några barn. När han gick i pension bestämde han sig för att
flytta hem till Göteborg igen. De
köpte ett hus och valde att leva
ett ganska isolerat liv. Då han
inte hade några barn att dela sina
tillgångar med valde han att stödja
andra saker. Dels stödde han
Göteborgs konstmuseum och
dels stiftades den fond som än
idag gör att vi vid varje nyårshelg
samlas i Stockholm och spelar
Rilton Cup.
Jag har spelat med i turneringen fem gånger och i år var jag
en av 106 startande. Förutom
Rilton Cup pågick även två
andra tävlingar, Rilton Open och
Rilton 1600. Tillsammans var
vi över 250 spelare i de tre
olika evenemangen. Dessutom
strömmade det till ett stort antal
åskådare och schackentusiaster

D

Sergej Volkov (bilden) var högst rankad i den
34:e upplagan av Rilton Cup, och när de nio
ronderna var avverkade tronade han högst i
resultatlistan. Han delade förstaplatsen med
Jevgenij Gleizerov och Emanuel Berg.
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ed utsikt över Riddarfjärden
Av Emanuel Berg

Foto Jörgen Elfström

för att följa spelet. Turneringen
spelades den 27 december till
5 januari i Mälarsalen på sjunde
våningen i Münchenbryggeriet,
där man kunde njuta av den
mycket vackra utsikten över
Riddarfjärden. Vädret var milt
och det kändes inte som en
vanlig vinter. Förra året var det
minusgrader och kallt.
Nytt för i år var att de tolv
första borden var placerade uppe
på podiet med livesändning. Själv
fick jag sitta där i åtta av de nio
ronderna.
Täten bestod mest av ryssar,
men också av finländaren Tomi
Nybäck och amerikanen Nick
deFirmian som delade segern
tillsammans med Ralf Åkesson
förra året.
Deltagarantalet hade sjunkit
något jämfört med tidigare år,
vilket delvis berodde på nystartade turneringar i Drammen,
Drammen International och superturneringen SmartFish Chess
Masters, som lockade många spelare och åskådare. Trots detta
hade ändå två norrmän tagit sig
till Rilton.

Rond 1
I första ronden av turneringen
brukar de högre rankade spelarna i regel vinna de flesta partierna, eftersom rankingskillnaden
då är som störst. Många ser det
nog mer eller mindre som en
uppvärmning inför de komman-

de lite tuffare ronderna. Årets
Rilton bjöd emellertid på flera
oväntade resultat. Inte mindre
än fyra av de fjorton deltagande
stormästarna fick släppa remier i
första ronden, bland dem fanns
fjolårets segrare Ralf Åkesson.
Själv ställdes jag med de svarta
pjäserna mot Jelena Miloradovic. Efter mycket harmlöst öppningsspel från hennes sida hade
jag uppnått följande mycket
lovande ställning.
Emanuel Berg

Jelena Miloradovic
Jag har just offrat en andra bonde
för ett oerhört starkt initiativ och
angrepp. Efter det naturliga
18...Le5! har vit stora problem
att hålla ihop sin ställning, och
svart kan strax knyta ihop säcken. Men istället skedde följande:
18...Lxc4
När jag spelade draget var jag
helt övertygad om hur partiet
skulle sluta, men bara någon se-

kund senare förstod jag vilken
felräkning jag hade gjort.
19.Dxc4 b5!
En nödlösning som jag efter långt
begrundande tvingades utföra.
Efter det planerade 19...Dg4
spelar vit 20.Tfc1! med matthot
på c7 samtidigt som den vita
kungen får ett flyktfält på f1.
Svart kan kämpa vidare med
20...Sxe2+ 21.Kf1 Sxc1 22.Txc1
Td7 men efter 23.Le3 är det vit
som har vinstchanserna.
20.Dd3 Dg4
Vit kan inte både rädda löparen
på f4 och hindra Sxe2+.
21.Tfe1 Dxf4 22.e3?
Efter det här draget gavs jag
ytterligare en chans att spela hem
partiet. Vit skulle ha spelat
22.Lh3+! Kb8 23.Se6 i stället
och efter 23...Sxe6 24.Dxb5+
Ka8 25.Dc6+ blir det evig schack.
22...Dxg5 23.exd4 Lxd4! 24.
Dxd4 Thg8 25.Kf1 Dxg2+ 26. Ke2
Tg4?
Det sista misstaget. Efter
26...Tgf8! hade svart fortfarande
haft mycket goda vinstchanser.
27.Kd2 Tf4 28.Te2 Tdf8
28...d5 29.Dxa7 dxe4+ 30.Kc2
Td6 31.Td1.
29.Dxa7 Txf2 30.Tbe1 Kd7 31.
De3 T8f3 32.Txf2 Txf2+ 33.Te2
Txe2+ 34.Dxe2
Min motståndare har försvarat
sig bra och rett ut de värsta
problemen. Nu är ställningen
remi. Jag gjorde ytterligare några
desperata vinstförsök, men till
sist fick jag inse mig remiserad.
TfS nr 1/2005
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För övrigt spelade även tyske
GM Florian Handke och GM
Thomas Ernst remier. Efter den
första ronden var det 42 spelare
med full poäng. Själv låg jag alltså
på delad 43:e plats och rasade
ner från bord 8 till bord 22.

Rond 2
Rankingskillnaderna hade jämnat ut sig en aning på toppborden, men det var fortfarande
nästan genomgående de högre
rankade spelarna som vann. Bland
de 42 fullpoängarna spelades bara
tre remier. Lite överraskande
tappade fjolårets delade segrare
Tomi Nybäck en halva mot okände holländaren Peter Doggers.
Det visade sig dock att den relativt lågrankade Doggers var på
klar uppgång och tidigare under
året hade han erövrat sin första
IM–inteckning. Thomas Ernst
tvingades tyvärr bryta turneringen i andra ronden, han förlorade
på walk over.
Förstaplatsen delades nu av
arton spelare varav hälften stormästare.

Rond 3
Det började hetta till i toppstriden och nu kunde publiken även
njuta av några stormästardueller.
På första bordet fick den ryske
storfavoriten Sergej Volkov
snabbt bra spel mot Juan Bellon.
Partiet utvecklade sig till en
Stonewall där svart saknade sin
svartfältare. Detta utnyttjade
ryssen med elegans. På tredje
bordet neutraliserade Emil Hermansson som svart snabbt tredjerankade ryske stormästaren
Michail Ulibins öppning. Redan
i 14:e draget enades de om remi.
För övrigt var det inga sensationer, åtminstone inte på de absoluta toppborden.
Själv hade jag jobbat upp mig
efter första rondens missöde och
satt nu på 11:e bordet. Där spelade jag med svart mot Doggers.
6
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Efter ett vågat öppningsval blev
jag snart överlistad av min motståndare som genom dragomkastning lurade in mig i skräckpartiet
Anand–Curt Hansen, Middelfart
Rapid 2003, där Anand vann
snabbt och övertygande som vit.
Jag kände som tur var till partiet
och lyckades i 19:e draget avvika
med en nyhet, vilket skapade viss
obalans. Han behöll pressen, men
hittade inget avgörande. Efter
tidskontrollen hade jag lyckats
komma undan till ett tornslutspel med minusbonde och höll
remi utan större problem.
Efter tre ronder var det fem
spelare med full pott: Sergej
Volkov, Sergej Ivanov, Jevgenij
Gleizerov, Nick deFirmian och
Patrik Lyrberg.

Rond 4
Fyra av de fem fullpoängarna fick
möta varandra. På första bordet
spelade deFirmian remi som vit
mot Volkov. På bord två fick
Lyrberg som vit möta Ivanov.
Efter en lång fight hamnade Lyrberg bonde under i ett tornslutspel och fick till sist kasta in
handduken. Den sista fullpoängaren Gleizerov fick spela svart
mot Khenkin, som blivit uppflyttad en poänggrupp. Khenkin
svarade för högklassigt spel och
Gleizerov tvingades sträcka fram
handen redan i det 23:e draget.
Några bord längre ner vann Pia
Cramling ett mycket spännande
och händelserikt parti mot Pontus Carlsson.
Rondens riktiga publikparti utspelade sig ytterligare ett par bord
bort, där den alltid fantasifulle
Handke skulle göra upp med
Vladimir Poley. Här ger Handke
sin syn på saken.
Florian Handke
Vladimir Poley
Polskt försvar (A 40)
1.d4 b5 2.e4 a6 3.Sf3 Lb7 4.Ld3
Sf6 5.e5 Sd5 6.Sg5!?
Ett mycket aggressivt försök mot
svarts ovanliga öppning.

6...e6 7.Df3
7.Dh5?! är dåligt på grund av
7...g6, men 7.Sxh7!? är ett intressant alternativ, t.ex. 7...Sb4
(7...Txh7 8.Lxh7 Dh4 9.Ld3
Dxd4 10.O-O Dxe5) 8.Sxf8
Kxf8 9.Lf1!.
7...De7 8.Sxh7 Sc6 9.c3 O-O-O!
Medan vit girigt tagit vad som
erbjudits har svart skaffat sig ett
stort utvecklingsförsprång. Jag
menar att svart har kompensation för bonden. Ställningen är
besvärlig för båda parter. Det
väntar en hård kamp.
10.Lg5 f6 11.exf6 Sxf6?!
En intressant idé som leder till
komplicerat spel, men det enklare 11...gxf6 hade förmodligen
varit ett bättre val. Det hade gett
svart bra spel, t.ex. 12.Sxf6 Dg7!
(Den möjligheten förbisåg båda
parter under partiet.) 13.h4
(Sämre är 13.Se4 Te8 14.Sbd2
[14.Dg3 e5] 14...e5 15.O-O-O
exd4) 13...Sxd4 14.cxd4 Lb4+
15.Sd2 Tdf8 16.Sxd5 Lxd2+ 17.
Kxd2 Txf3 18.Se7+ Kb8 19.gxf3
Dxd4.
12.Sxf6 Sxd4
12...Se5 förlorar på grund av 13.
Dxb7+ Kxb7 14.dxe5.

13.Dxb7+?!
En frestande idé, men än en gång
hade det nog varit bättre att spela enkelt: efter 13.Df4!? måste
svart spela exakt, annars förlorar
han snabbt. Bästa svaret är
13...gxf6 (13...Lxg2 14.Dxd4 c5
15.Df4 Lxh1 16.Sg4 ger vit klar
fördel, och efter 13...e5 14.Se4
exf4 [14...De6 15.De3 Te8 16.
Sbd2 d5 (16...Sf5 17.Da7 d5 18.
Sc5 Lxc5 19.Dxc5 e4 20.Lc2)
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17.cxd4 exd4 18.Dxd4 dxe4 19.
Le2 vinner vit; 14...Se6 15.Dg4
Sxg5 16.Sxg5 e4 17.Lc2] 15.
Lxe7 Te8 16.Lxf8 Lxe4 17.Lxe4
Sc2+ [17...Txe4+ 18.Kd1] 18.
Kd2 Sxa1 19.Lxg7 Thg8 20.Lf3
har vit klar fördel.) 14.Lxf6 Df7
15.Dxd4 e5! (15...c5 16.De5 d6
17.Dg5 Tg8 18.Lxd8 Txg5 19.
Lxg5 c4 20.Lc2 Dg7 21.f4 Le7
22.Sd2 och vit vinner) 16.Lxe5
(16.Dxe5 Th5 17.Dxh5 Dxh5
18.Lxd8 Lxg2 med initiativ)
16...Te8 och det är möjligt att
svart har tillräckligt med motspel, t.ex. 17.Le4 (17.O-O Th5
[17...Tg8 18.Le4] 18.f4 d6 19.
Le4 Lxe4 20.Dxe4 dxe5 är
oklart.) 17...d6 18.Lxb7+ (18.f4
c5 19.Dd3 dxe5 20.Lg6 exf4+
med klar fördel för svart.)
18...Kxb7 19.f4 Df5 20.O-O
dxe5 21.fxe5 Dh5. Med damoffret ville jag neutralisera svarts
angrepp genom att byta av några
pjäser, men så lätt var det inte ...
13...Kxb7 14.Se4 Df7
14...Sf3+!? kommer allvarligt i
betraktande, t.ex. 15.gxf3 Df7
16.Sbd2 (16.Lxd8 Dxf3 med klar
fördel för svart) 16...Te8 17.Le3
d5 18.Sc5+ Lxc5 19.Lxc5 Th4
med oklart spel.
15.cxd4
På 15.Lxd8? följer 15...Sf3+.
15...Te8 16.Sc5+ Kb6!
Det missade jag. Efter 16...Lxc5
17.dxc5 står vit klart bättre
eftersom han kan hålla e–linjen
stängd.
17.b4!?
17.a4 e5 18.O-O exd4 19.b4 är
oklart.
17...e5
På 17...d6 hade jag planerat
18.a4!? och svarts kung är hårt
utsatt. (18.Sb3 d5 19.Ld2 e5
20.a4 exd4+ 21.Kf1 Th3!? är
däremot oklart,) Efter 18.a4!? e5
(18...dxc5 19.bxc5+ Kb7 20.
axb5 e5 21.Le4+ med klar fördel
för vit) 19.O-O dxc5 20.bxc5+
(20.dxc5+ Kb7 21.axb5 axb5 22.
Lxb5 Dh5 23.h4 c6) 20...Kb7
21.axb5 axb5 22.Sc3 Dh5 23.h4
exd4 24.Tfb1 dxc3 25.Lxb5
Te1+ 26.Txe1 Lxc5 27.Le2 har

Toppmöte i tredje ronden mellan Nick deFirmian (till vänster)
och Sergej Volkov. Sergej Ivanov studerar ställningen.

vit klar fördel.
18.d5

18...Dxd5?
Ett klart misstag. Nödvändigt var
18...e4 19.Lc2 (19.Le2 Dxd5 20.
Le3 Lxc5 21.bxc5+ Kb7 22.Sd2
Txh2 23.Txh2 De5 24.Td1 Dxh2
25.Sb3 med liten fördel för svart;

19.Lxe4 Lxc5 20.bxc5+ Ka7 21.
Sd2 Dxd5 med klar fördel för
svart) 19...Dxd5 20.Le3 Lxc5
21. bxc5+ Kb7 22.Sd2 Kc8
23.Td1 Dc6 24.a4 med oklart
spel.
19.Le4 Dd4 20.O-O Lxc5?!
Efter 20...Dxa1 har vit flera trevliga fortsättningar men det var
ändå bättre än partidraget, t.ex.
21.Sxd7+!? (21.Le3 d5 22.Lxd5
c6 23.Sb3+ Kc7 24.Sxa1 cxd5
25.Tc1+ Kd7 26.Lc5 med liten
fördel för vit) 21...Ka7 22.Le3+
c5 (22...Dd4 23.Sxf8 Thxf8
24.Sd2 med klar fördel för vit)
23.bxc5 a5 24.Sa3 (24.c6+ Ka6
25.Tc1 Th4 26.Sc3 Dxc3 27.
Txc3 Txe4 28.c7 Tc4 29.Txc4
bxc4 30.Sb6 Kb7 med liten fördel för svart) 24...Db2 25.Tb1
TfS nr 1/2005
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Dxa3 26.Txb5 Db4 27.c6+ Ka6
28.Tb6+ Dxb6 29.Sxb6 Kb5 30.
a4+ Kb4 31.c7 Ld6 32.Lf5 Lxc7
33.Sd5+ Kb3 34.Sxc7 med liten
fördel för vit.
21.bxc5+ Ka7 22.Sd2 Kb8?!
Sista chansen var 22...Da4, men
här stod jag hur som helst bra.
23.a4!
Nu är striden snart över. Svarts
kung står dåligt liksom damen,
trots att den är centraliserad.
23...Dxc5
Eller 23...b4 24.Le3 Db2 25.Tfb1
Dc3 26.a5.
24.Le3 De7 25.axb5 Txh2
Desperation.
26.Kxh2 Th8+ 27.Kg1 Dh4 28.f3
Dh2+ 29.Kf2 Dh4+ 30.Ke2 uppg.
(Kommentarer av Florian Handke)
Ett riktigt rövarparti spelat med
inspiration från 1800–talet.
Jag vann mitt vitparti mot
Josef Ask och gick därmed upp
till en delad åttondeplats tillsammans med bland annat Gleizerov
och Nybäck.
Inför femte och sista ronden år
2004 låg Ivanov i ensam ledning
på fyra poäng, tätt följd av sex
andra stormästare.

Rond 5
Nu hade det hårdnat till ordentligt i toppen och på de fyra första
borden spelade åtta stormästare.
Denna nyårsafton gick Ivanov tidigt med på remi mot deFirmian
och säkrade därmed sin turneringsledning fram till nästkommande år.
Både Ulibin och Gleizerov spelade snabbremier som vit mot
Khenkin respektive Handke. På
andra bordet var det dock full
fight mellan Volkov och Cramling. Volkov fick tidigt press som
vit och Pia fick sedan aldrig
någon riktig chans att komma in
i partiet.
Johan Furhoff förlorade som
vit mot Lyrberg på bord fem och
på sjätte bordet spelade jag svart
mot Erik Hedman.
8
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Erik Hedman
Emanuel Berg
Sicilianskt (B 33)
1.e4 c5
Antagligen en överraskning för
Hedman. Sedan 1990 har jag i
princip genomgående spelat
Franskt, med bara några få undantag. Jag ville dock inte råka ut
för en repris av mitt tredjerondsparti och valde därför att spela en
för mig helt ny öppningsvariant.
Det innebar naturligtvis en hel
del risker, men ska man spela
schack måste man också vara
beredd att ta riskerna.
2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 e5
Svesjnikovvarianten. Ställningen
som uppkommer efter 5...d6 har
jag spelat tre gånger tidigare med
bra resultat, men jag ville undvika alla tänkbara förberedelser
och dessutom lära mig något nytt.
6.Sdb5 d6 7.Sd5
Hedman väljer en lite udda variant. Huvuddraget är 7.Lg5.
7...Sxd5 8.exd5 Sb8
8...Se7 är också spelbart, men
efter 9.c3 med hotet Da4 ställs
svart inför vissa praktiska problem och blir tvungen att flytta
sin springare än en gång.
9.a4
Vit hindrar svart från att genomföra a7-a6 följt av b7-b5 och planerar att manövrera sin springare
till c4 för att sätta press mot de
svarta centrumbönderna. Den
vanligaste fortsättningen är dock
9.c4.
9...Le7 10.Le2 O-O 11.O-O Sd7
12.Kh1
Förbereder f2-f4. Efter direkt
12.f4 kan svart svara 12...a6 13.
Sa3 b5! med idén 14.axb5 axb5
15.Lxb5?? Db6+ 16.Kh1 Txa3
med klar fördel för svart.
12...a6 13.Sa3 f5 14.f4 Lf6 15.
Sc4 Sb6 16.fxe5 dxe5 17.Se3!
Ett avbyte av springaren skulle
gynna svart och vit väljer därför
att vika undan. Nu är c2-c4 på
gång och eventuellt även a4-a5 i
något läge.
17...Lg5!
Svart garderar sin f-bonde och

hotar samtidigt 18...Lxe3 med
bondevinst. Det direkta 17...f4
var sämre och kan bemötas med
mothotet 18.a5.
18.c4
18.d6!? var en mycket intressant
alternativ möjlighet. 18.a5? förlorar bonde efter 18...Lxe3 19.
Lxe3 Sxd5 med klar svart fördel.

18...a5!?
En nyhet! Idén är att dels hindra
vit från att spela a4-a5, dels att ta
kontroll över de svarta fälten.
Svart hotar nu att backa med
löparen till e7 följt av Lc5 för att
blockera vits damflygelbönder. I
partiet Zelcic–Sutovsky, Struga
1995, spelades 18...f4 19.a5 Sd7
20.Sc2 e4 med bra spel för svart.
19.d6 Le6 20.c5 f4!
Ett starkt och mycket viktigt drag.
Vit har fördel efter såväl 20...Sd7
21.Sd5 som 20...Lxe3 21.Lxe3
Sd5 22.Db3!.
21.Sc4!?
Efter 21.cxb6 fxe3 har vit problem att komma ut med sin svartfältslöpare och dessutom hänger
både b6– och d6–bönderna löst.
21...Sd7
Nu är Tc8 på gång följt av Txc5
med bondevinst. Svart vinner
bonde även efter 21...Sxc4 22.
Db3 Sxd6 23.Dxe6+ Sf7, men
vit har ett starkt löparpar som
kompensation. Efter 24.b3 hade
jag svårt att hitta något riktigt bra
för svart. Kanske var detta ändå
den bästa fortsättningen.
22.b4?!
Hedman kände sig pressad och
ville komma loss. Ett intressant
drag, men inte fullt nödvändigt.
Det naturliga 22.Ld2 ser bättre
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ut. Efter 22...Sxc5 23.Lc3 vinner vit tillbaka bonden på e5
eftersom 23...e4?? faller på 24.
Dd4 med pjäsvinst.
22.b3 var också möjligt, men
efter 22...Sxc5 23.Lb2 kan svart
behålla bonden med 23...Lf6
eftersom b3-bonden hänger löst
efter avslagen på e5. Vits aktiva
pjässpel samt den starka fribonden på d6 kompenserar dock fullt
ut minusbonden.
22...axb4 23.Tb1 Tc8
Ett intressant alternativ var att
genast sätta fart på centrumbönderna med 23...e4 24.Dd4 Txa4
med fördel för svart. Jag ville
dock spela lite lugnare och inte
tillåta något motspel eftersom
jag började få ont om tid.
24.Txb4 Txc5 25.Sd2 Td5
Nu kändes det som det var dags
att ta kål på den elaka d–bonden.
Tyvärr får man inget gratis här i
livet och jag fick därför i gengäld
släppa den viktiga b7–bonden.
26.Dc2 Txd6 27.Txb7 Le7 28.Lb2
28.La3? är dåligt på grund av
28...Txd2 29.Dxd2 Lxa3 30.Td1
Tf7 31.Lb5 f3! 32.Lxd7 f2 33.
Dxf2 (Efter 33.Lxe6? Dxd2 34.
Lxf7+ Kf8 35.Tbb1 De2 36.Ld5
e4 avgör de svarta fribönderna.)
33...Dxd7! 34.Tdxd7 Txf2 35.
Txg7+ Kf8 36.Kg1 (Om 36.h4
så 36...Lc8! 37.Ta7 Lc5 38.Tac7
Tf1+ 39.Kh2 Ld6 40.Ta7 e4+
41.g3 Lc5 42.Tac7 Tf2+ 43.Kh1
Lb6 44.Tce7 e3 med vinstspel
för svart.) 36...Lc5 37.Tgc7 Tf7+
38.Txc5 Txb7 39.Txe5 Ke7 med
goda vinstchanser för svart.

28...Tb6?
Det här till synes naturliga dra-

Emanuel Berg överraskade Erik Hedman (till vänster) med sitt
öppningsval i femte ronden.

get spelar bort det mesta av svarts
fördel. Vit kontrollerar e4-fältet,
vilket gör att svart har svårt att
avancera med sina centrumbönder. Dessutom är vits a-bonde en
viktig maktfaktor. Istället borde
jag ha spelat 28...Da8! 29.Lf3
Tc8 med fortsatt klar fördel för
svart.
29.Txb6 Dxb6 30.Ld3!
Vit aktiverar löparen med tempo. Nu hindras dessutom Lf5
och svart tvingas försvaga sin
kungsställning.
30...h6 31.Sc4 Dc7?
Ett slarvigt drag i tidsnöden. I
stället ska 31...Db8 spelas, men
vit har inga som helst problem
efter 32.De2.
32.Sxe5?!
Vit vinner tillbaka bonden och
forcerar fram ett remiaktigt slut-

spel, men det fanns en bättre
möjlighet: 32.Lh7+! Kh8 och nu
33.Sxe5 Dxc2 34.Lxc2 Sxe5
35.Lxe5. Svart bör fortfarande
hålla remi vid korrekt spel, men
vit har vissa vinstchanser tack
vare fribonden på a-linjen.
32...Dxc2 33.Lxc2
Här bjöd min motståndare remi.
Jag hade dock ännu inte insett
fakta och spelade därför vidare
ytterligare ett par drag innan jag
kastade över bollen till honom
igen.
33...Tc8 34.Ld3 Sc5 remi
Lite längre ner, men på samma
poäng som jag och Hedman, spelade Kezli Ong svart mot GM
Zhaoqin Peng. Kezli spelade bra
under 2004 och har erövrat de
tre nödvändiga IM–inteckningTfS nr 1/2005
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Ett vågat drag. När jag drog detta
var jag beredd att offra pjäs. Jag
stekte bort nästan en timme i
mina försök att få offret att fungera. Dessvärre får vit klar fördel
vid korrekt spel. Två alternativ
till textdraget:
a) 13...Sd7 14.dxe6 Sxe6 15.Lxf5
Tae8 16.b4 och svart har inte
tillräcklig kompensation för
bonden.
b) 13...exd5 14.cxd5 Lxd5 15.
Lxf5 (15.Dxc7?! Sc6 16.Dxd6
Tad8 17.Dg3 Dxg3 18.hxg3 Lxf3
19.Lxf5 Le2 med oklart spel)
15...Le6 16.Ld3 Sd7 17.f4 och
vit har fördel eftersom svarts
pjäser står klumpigt.

Zhaoqin Peng kommer från Kina men representerar numera Holland.

arna. Han saknar dock fortfarande några elopoäng för att kunna
ansöka om titeln, men det är bara
en tidsfråga innan han passerar
den magiska 2400–gränsen.
Zhaoqin Peng
Kezli Ong
Bogoindiskt (E 14)
Jag hade inlett Rilton Cup med
tre av fyra och ställdes nu mot
GM Zhaoqin Peng från Holland.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.
Sbd2
Huvudalternativet till textdraget
är 4.Ld2, varefter svart har flera
10
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drag att välja bland.
4...b6 5.a3 Lxd2+ 6.Dxd2
6.Lxd2 är ungefär lika vanligt.
6...Lb7 7.e3 O-O 8.Ld3
Tidigare har Peng spelat 8.Le2
och besvarat 8...Se4 med 9.Dd3.
Svart kommer då helt okej efter
9...d5.
8...Se4 9.Dc2 f5 10.O-O d6 11.
Sd2 Dh4 12.f3 Sg5
Här har 12...Sxd2 spelats. Det
leder till ganska lika spel. Jag ville
dock behålla så många pjäser som
möjligt eftersom jag spelar på
kungsangrepp.
13.d5 Tf6?!

14.g3
Det här draget spelades snabbt.
Vit borde ha spelat 14.f4. Det
var då jag hade planerat att offra
pjäs med 14...Sh3+. Pjäsoffret
på h3 har spelats tidigare mellan
två starka spelare, men det
var jag omedveten om under
partiet.
Efter 14.f4 Sh3+ (Både Peng
och jag trodde att svart skulle
komma bra efter detta offer.
14...Sf7 15.dxe6 ger vit klar fördel.) 15.gxh3 (15.Kh1 Sf2+ 16.
Kg1. Här trodde Peng att jag
hade remi med 16...Sh3+, men
16...Sxd3 leder till klar svart fördel, t.ex. 17.Dxd3 exd5 18.cxd5
La6 19.Sc4 Sd7) 15...Tg6+ 16.
Kh1 Dxh3 17.Tf2! (Enda draget
som ger klar fördel. Ett drag som
vi båda underskattade/missade.
Andra alternativ är inte lika övertygande: a) 17.Tg1 Txg1+ [17.
...exd5 18.Txg6 dxc4+ 19.Le4!
och vit vinner] 18.Kxg1 Dxe3+
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19.Kg2 Dxf4. Svart har tre bönder för pjäsen och ställningen
är obalanserad. I partiet KozulCebalo, 1996, följde 20.Sf3 Dg4+
21.Kf2 Sd7 22.Ld2 Se5 23.Sxe5
dxe5 24.Tg1 Dh4+ 25.Kf1 Dh3+
26.Tg2 exd5 27.Kg1 d4 28.Tg3
Dh4 29.Lg5 Dh5 30.Lf6 Kf7 31.
Lxe5 Te8 32.Le2 uppg. b) 17.Sf3
exd5 18.Df2 [18.cxd5 Lxd5 19.
De2 (Jag drömde om att vit skulle gå in i en sådan här variant: 19.
Lc4? Dxf1+! 20.Lxf1 Lxf3+ och
svart vinner.) 19...Kh8 20.Tf2!
(Svart hotade att spela 20...Tg3.)
20...Sd7 (Nu besvaras 20...Tg3
med 21.e4 och efter avbyten på
e4 är det inte matt på g2, dessutom hänger inte vits torn på f1.)
21.Lc4 (Ett smart mellandrag.)
21...Le4 22.Df1 och här kan inte
svart spela 22...Dh5 p.g.a.
23.Lf7. Nu ser vi poängen med
vits 21:a drag, Lc4. Svart måste
spela 22...Dh6 där damen inte
står optimalt. Vit står därför lite
bättre.] 18...Sd7! [Under partiet
tyckte jag att svart skulle få ganska bra spel efter detta springardrag. Idén är att följa upp med
Sf6 och därefter spela Sh5 eller
Sg4.] 19.Tg1 [19.b4 Sf6 och svart
står bra. Han hotar Sh5 eller Sg4
beroende på vad vit spelar.] 19.
...d4! 20.Txg6 hxg6 21.Le2 Te8
och svart har väldigt aktiva pjäser.) 17...exd5 18.cxd5 Lxd5+
19.e4. Svarts angrepp tar slut
och vit kan glädjas åt en merpjäs.
14...Dh5 15.f4?
Här ska 15.b4 spelas. Efter
15...Sh3+ har svart ändå inga
problem och kommer snarare
bättre, t.ex. 16.Kg2 Th6 (hotar
17...Sf4+) 17.Th1 Sd7 18.Lb2
Se5 19.Lxe5 dxe5 och svart har
en bekväm ställning. När Peng
drog 15.f4 blev jag inte alltför
besviken.
15...Th6 16.Sb3
16.h4 Dg4 (Detta drag hade Peng
missat när hon drog 15.f4) 17.Kf2
Sh3+ 18.Kg2 Tg6 19.Tf3 Sd7
och vits pjäser står helt fel. Det är
svårt att se vad vit ska spela, t.ex.
20.b4 Sf6 21.Lb2 Sxd5! 22.cxd5
Lxd5 23.e4 Sxf4+ 24.Kf2 Sxd3+

25.Txd3 fxe4 varpå svart har fyra
bönder för pjäsen och ett farligt
kungsangrepp. Partiet kan bara
sluta på ett sätt.

Dg1 Dxb3 är utmärkt för svart.
23.Dxf2 Te2 vinner för svart.)
23...Se4 24.f5 och vit får motspel.

16...Sh3+
16...Sf3+? släpper in vit i partiet
igen, t.ex. 17.Txf3 Dxf3 18.Sd4
Dh5 19.Sxe6 Txe6 20.dxe6 Df3
21.Lxf5 Dh1+ 22.Kf2 g6 23.Ld3
Dxh2+ 24.Ke1 Dxg3+ 25.Df2
och vit klarar sig.
17.Kh1
17.Kg2 är sämre än textdraget,
t.ex. 17...exd5 18.cxd5 Lxd5+
19.e4 fxe4 20.Lxe4 Te6! 21.Lf3
(21.Lxd5 Dxd5+ 22.Tf3 [22.
Kxh3 Th6+ 23.Kg4 Dh5 matt]
22...Te1 och svart vinner.) 21.
...Te1 22.Dd3 (22.Txe1 Dxf3+
23.Kxh3 Dh5 matt) 22...Lxf3+
23.Dxf3 Te2+ 24.Kh1 Sxf4! 25.
Dxh5 Sxh5. Svart har två merbönder och ett vunnet slutspel.
17...exd5
Nu ser vi att löparen på b7 är ett
monster. Diagonalen a8-h1 är
förödande för vit.
18.Dg2
18.cxd5 är alternativet. Då är
18...Lxd5+ det naturliga draget,
men det behöver inte vara det
bästa. 18...Sd7 är ett lugnt och
fint drag, svart har inte bråttom
att ta tillbaka bonden på d5, t.ex.
19.e4 Sf6 20.Sd4 fxe4 21.Le2
Sg4 22.Lxg4 Dxg4 med klar fördel för svart. Efter 18...Lxd5+
kan följa 19.e4 fxe4 20.Lxe4 Te6
21.Lg2 (21.Lxd5 Dxd5+ 22.Dg2
Sf2+ 23.Kg1 Se4 och svart har en
kanonställning.) 21...Lxg2+ 22.
Dxg2 Sf2+! (Enda draget) 23.Kg1
(23.Txf2 Te1+ 24.Tf1 Txf1+ 25.
Dxf1 Dd5+ 26.Dg2 Dd1+ 27.

18...Sxf4!
Genom ett skenoffer byts den
lite konstigt placerade svarta
springaren på h3 av mot vits
springare på b3.
19.Txf4
Både 19.gxf4 och 19.exf4 faller
på 19...dxc4. Vit kan inte spela
20.Dxb7 p.g.a. att hon blir matt
på h2.
19...Dd1+ 20.Lf1 Dxb3 21.Txf5
Sd7!
Svart aktiverar sin springare, och
tornet på a8 kan äntligen komma
i spel. Vits ställning är nästintill
hopplös.
22.cxd5
22.e4 kan vid en första anblick se
rätt okej ut för vit. Svart kan
dock uppnå en vunnen ställning
efter t.ex. 22...Tf6 23.Txf6 Sxf6
24.exd5 Te8 25.Lg5 Sxd5! 26.
Kg1 Te5 (Vit har ingen bra ruta
för svartfältaren) 27.Lc1 Te1 varefter 28.cxd5 faller på 28...La6.
22...Tf6! 23.g4
På 23.Txf6 Sxf6 24.e4 kommer
24...Sxe4 och vit kan inte slå
hästen p.g.a. 25...Lxd5.
23...Lxd5 24.e4
24.Txd5 besvaras med 24.
...Txf1+ 25.Dxf1 Dxd5+.
24...Lb7 25.Lg5 Txf5 26.gxf5 Te8
27.Kg1
På 27.Te1 följer 27...Sc5.
27...Lxe4 28.Dg4 Se5 29.Dxe4
Sf3+ 30.Dxf3 Dxf3 31.Lg2 Dxf5
32.Lh4 Dg4 33.Lg3 Dd4+ 34.Kh1
Dxb2 35.uppg.
(Kommentarer av Kezli Ong)
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Ett härligt angreppsparti av Kezli. Hoppas vi får se mer av det
slaget under det nya året!
Inför 2005 och den sjätte ronden var det delad rysk ledning.
Sergej Ivanov och Sergej Volkov
hade båda 4½ poäng tätt följda
av elva hungriga fyrapoängare.
Tillsammans med andra GM
och IM blev jag inbjuden att fira
nyåret hos pianisten och schackentusiasten Jan Eyron. Vi bjöds
på god mat och dryck samt
musikunderhållning som var
mycket uppskattad av alla. SvenGunnar Samuelsson, en av tävlingsarrangörerna, sjöng med
ackompanjemang av Eyron.
Dessutom fick man tillfälle att
samtala med gamla schackvänner och även skaffa sig nya vänner och bekantskaper. För dem
som var extra törstiga firades förutom det svenska även det ryska
och finländska nyåret. Det skålades Gott Nytt År flera gånger
under kvällen.
På nyårsdagen var det spelledigt och för dem som ville och
orkade fanns möjlighet att se sig
om i huvudstaden, även om de
flesta butikerna var stängda.

Rond 6
Det var åter kamp på brädena
och alla var laddade med ny
energi efter fridagen. Trots att
det inte var några uppenbara
snabbremier i toppen denna rond
hände det sig ändå att de fyra
första partierna alla slutade med
remi.
Något överraskande förlorade
deFirmian som vit mot Juan

Förnya prenumerationen!
Glöm inte att förnya prenumerationen! Inbetalningskort medföljer av tekniska
skäl även till dem som redan
har betalat prenumerationsavgiften 400 kr för 2005.
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Bellon på bord 5. Efter ett mycket spännande och svängigt parti
gjorde vit en grov felräkning,
vilket ledde till pjäsförlust och
senare också till förlust av partiet.
Juan Bellon

Ralf ha kunnat hålla remi, men i
tidsnöden trampade han fel och
resultatet var ett faktum. Därmed tog sig även Hermansson
upp till delad ledning.
Själv blev jag uppflyttad en
poänggrupp och lottades som
svart mot Kezli, som alltså hade
en halv poäng mer än jag. Denna
gång valde jag att återgå till det
franska försvaret. Kezli spelade
som vanligt avbytesvarianten.
Efter en mycket lång teorivariant
hamnade vi i ett remibetonat
slutspel. Men därefter spelade
vit en aning inexakt och jag fick
en liten fördel som växte sig större med tiden. Fram mot andra
tidskontrollen uppstod följande
komiska ställning:
Emanuel Berg

Nick deFirmian
Vit har en merbonde och efter
det starka 34.a4! har han fortsatt
goda vinstchanser. 34...bxa3 faller på 35.c4 och svart förlorar
pjäs eftersom han inte längre kan
behålla garderingen av löparen
på c5.
34.e6?? Dxf5 35.Dxc6 Dxf2!!
Draget som vit hade missat.
Efter 35...Lxf2?? följer 36.e7 och
vit vinner. deFirmian kämpade
vidare ytterligare några drag med
hopp om att hans framskjutna
fribonde skulle ge honom något,
men när tidsnöden var avklarad
fanns det inte mycket att göra.
36.Da6 Dd4 37.exf7+ Kh8
Vit har endast två bönder för
pjäsen vilket är otillräckligt. Svart
spelade hem partiet utan några
större svårigheter.
38.De2 Lf8 39.h3 Dd5 40.De8
Dd7 41.Te1 Dd6 42.Te6 Dd4 43.
Kh2 Df4+ 44.uppg.
I nästa drag följer 44...Td1+ varefter f7-bonden faller.
I och med denna vinst gick Bellon upp i delad ledning. På det
sjätte bordet vann Emil Hermansson över Ralf Åkesson. Emil fick
en liten press efter öppningen
vilken han sedan behöll partiet
igenom. Vid korrekt spel borde

Kezli Ong
Ett tornslutspel med merbonde
för vit. Men vad ska hända med
tornet på h5? Vits torn är instängt av de egna bönderna på h4
och f5 samt av svarts h- och gbonde. Det är viktigt att kungen
står på f6 och blockerar f5-bonden. Svart vinner tack vare fribonden på damflygeln. Utan den
kunde vit ha länkat av den svarta
kungen med hjälp av sin d-bonde
för att sedan spela f6 och komma
ut med tornet.
50.d6 Tb2 51.f4
På 51.Kd5 följer 51...Txf2 52.
Kc6 Td2 53.Kxb6 Txd6+ 54.Kc5
Td1 (Vit hinner inte tillbaks till
e4 med kungen för att gardera
f5-bonden, men svart skulle vinna även efter t.ex. 54...Ta6
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men efter några inexakta drag
hittade Volkov balans i ställningen. När 86 drag spelats hade han
uppnått en teoretisk remiställning med två bönder under.
Även andrabordspartiet slutade i remi mellan Bellon och Ivanov. Själv var jag övertygad om
att Ivanov skulle vinna. Han kom
tidigt bra som svart i Damindisk
och vann en bonde. Bellon försvarade sig dock energiskt och
trots merbonden för svart var
Ivanov aldrig riktigt nära att
vinna.
På tredje bordet vann Khenkin
som svart över danske IM Davor
Palo och ett bord längre ner spelade Ulibin mot Cramling. Pia
berättar själv hur man ska tas
med de ryska storspelarna.

Juan Bellon vände och vann i sjätte ronden.

55.Kd4 Ta5 56.Ke4 Te5+ 57.Kf4
g6! 58.Txh6 Txf5+ 59.Kg4 Kg7
och tornet går förlorat.) 55.Kc4
Tf1 56.Kd3 Txf5 57.Txf5+ Kxf5
med ett vunnet bondeslutspel för
svart.
51...Td2 52.Tg5
En kreativ lösning på problemet
med tornet, men vits kungsflygelbönder hinner aldrig bli
riktigt farliga.
52...hxg5 53.fxg5+ Kf7 54.Ke5
Te2+ 55.Kf4 b5 56.h5 b4 57.h6
gxh6 58.gxh6 Te8!
Här håller tornet alla förvandlingsfälten garderade och b-bonden kan lugnt gå i dam.
59.Kg5 b3 60.h7 b2 61.d7 Td8
62.uppg.

Efter sex spelade ronder bestod
tätkvartetten av Volkov, Ivanov,
Hermansson och Bellon på 5
poäng.

Rond 7
På första bordet spelade Volkov
vit mot Hermansson. De flesta i
publiken räknade nog på förhand
med att ryssen skulle spela hem
partiet, men de blev lyckligt överraskade när det istället var Hermansson som tog kommandot. I
en antagen Damgambit lyckades
svart behålla merbonden och
efter bra spel även hålla i den till
ett tornslutspel. Hermansson
hade länge goda vinstchanser,

Michail Ulibin
Pia Cramling
Sicilianskt (B 33)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.f4 a6
7.Sb3
En drag min motståndare gillar
och har bra resultat med. Springaren lämnar självmant centrum
utan att svart ödslat ett drag med
Db6 för att framtvinga reträtten.
Det är lite märkligt att vit så
frikostigt ger bort ett tempo, men
Ulibin trivs tydligen mycket bra
i den ställningstypen vi får upp
på brädet. Den kan även uppkomma efter dragen 2...Sc6 3.d4
cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lc4
Db6 7.Sb3 e6 8.Le3 Dc7 9.Ld3.
7...b5 8.Ld3 d6 9.Le3 Sf6 10.Df3
Lb7 11.0-0 h5!?
Även svart vill ha något att säga
till om på kungsflygeln. Nu är
kanske 12.h3, som har spelats i
flera partier, bättre för att svart
inte ska ha möjligheten Sg4
framöver. Men jag tror att Ulibin
inte ville försvaga kungsflygeln i
onödan.
12.Kh1 Le7 13.a4?!
Jag blev överraskad av att Ulibin
bestämde sig så snabbt. Förklaringen fick jag efteråt när jag
hemma såg att han spelat a4 i en
liknande ställning (enda skillnaTfS nr 1/2005
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Pia Cramling använde sig av Shirovs gamla recept när hon mötte Michail Ulibin.

den är att Kh1 och h5 är inlagt i
vårt parti) åtminstone ett par
gånger. Men här är planen tveksam eftersom svart har g4-fältet
till sitt förfogande.
13...b4 14.Sd1

14...d5!
En naturlig framstöt när svart nu
14
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får chansen att genomföra den.
Även 14...e5 var intressant, men
det tilltalade mig mer att öppna
diagonalen för Lb7, som sker i
partiet, eller om nu 15.e5 så
15...Sg4 16.Lg1 g5 och vit får
besvär att hålla i e5-bonden. Det
var också anledningen till att
Ulibin valde partifortsättningen.
Redan här började ryssen att använda mycket betänketid. Ett
klart tecken på att han inte var
nöjd med sin ställning.
15.Sf2 dxe4 16.Sxe4 Sxe4 17.
Dxe4
För att hålla kvar vitfältslöparen
på brädet, men 17.Lxe4 f5 18.
Ld3 Se5!? 19.De2 var bättre än
partifortsättningen.
17...Sa5 18.Dd4?!
Slutspelet lockade förståeligt

nog inte, men vit har inget val.
Nu eller om några drag måste
damerna bytas av, t.ex. 18.De5
Dxe5 19.fxe5 Sxb3 20.cxb3 h4
21.h3 Td8!? 22.Le2! (inte gärna
22.Lc4 Th5 23.Lf4 Tf5 och svart
tar initiativet) 22...f6!? och svart,
med den bättre bondeställningen, har fördel.
Nu funderade jag ett tag på om
jag kunde spela 18...Td8 direkt.
Men det får inte samma effekt
som i partiet, om vit tar på g7.
18...Sxb3 19.cxb3 Td8 20.Dxg7?
Förlorar, men vit anade fortfarande inte vad svart hade i bakfickan. Här är slutspelet sämre
än tidigare men tvunget: 20.Dc4
Dxc4 21.Lxc4 h4 22.h3 g5 23.
fxg5 Tg8 24.Tad1 Lxg5 25.Lxg5
Txd1 26.Txd1 Txg5 27.Td2
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Ke7!? med stor fördel för svart i
slutspelet: pjäserna står aktivt
plus två starka centrumbönder. I
praktiken har svart en merbonde. Vits dubbelbonde gör inte
mycket nytta.

20...Lf6!!
Några drag tidigare, då jag såg
den här möjligheten, mindes jag
en kommentar av Alexei Shirov
under Erik Lundins minnesturnering i Stockholm 1990. Jag
hade precis spelat klart mot Joel
Benjamin och Shirov frågade varför jag inte i ett läge under partiet, då vits dam hade tagit en
bonde på g7, spelade 16...Lf6!!
17.Dxf6 Tg8, som skulle ha gett
vinstspel. Först fjorton år senare
fick jag chansen på nytt.
21.Dxf6 Tg8
Bonden på g2 är plötsligt fruktansvärt svag. Om Lf1 hade gått
att spela skulle vit ha klarat sig,
men nu står tornet i vägen. Punkten g2 måste garderas och vit kan
då inte rädda löparen på d3:
22.Le2 Lxg2+ 23.Kg1 Lf3+ 24.
Kf2 Tg2+ 25.Kxf3 Dc6 matt.
22.Tg1 Txd3 23.Lf2 Td2
Det går inte att spela vad som
helst. Vit får inte tillåtas att aktivera sig, till exempel skulle
23...Dc2 24.Tae1 Ld5 25.De5
vända ställningen till vits favör.
24.Lg3 Ld5!
I angrepp med tunga pjäser kan
det som här vara en stor fördel
för angriparen att spelarna har
olikfärgade löpare. Om bara
något drag kommer alla svarts
pjäser att riktas mot g2. Genom
att sätta löparen framför damen
på diagonalen undviker svart att

vit kan aktivera sig med hot mot
den egna kungen, t.ex. 24...Dc6
25.Lh4.
25.Dh4 Db7 26.h3
Om 26.Dh3 så 26...h4 och g2
eller löparen faller.
26...Lxg2+ 27.Kh2 Lf1+ 28.uppg.
(Kommentarer av Pia Cramling)
Ett riktigt glansparti av hög klass.
Några bord längre ner spelade
jag vit mot David Nygren. En
förhållandevis lätt lottning om
man tittar på rankingtalen. Det
var svårt att veta i vilken form
David var eftersom han inte hade
spelat något parti de tre sista
dagarna. Han hade nämligen haft
(o)turen att vinna på walk over
de två senaste ronderna och däremellan hade vi fridagen. Trots
att jag var favorit i partiet blev
det ingen lätt match. Jag fick ett
visst initiativ efter öppningen och
senare offrade jag en bonde för
ett farligt kungsangrepp. Men
min motståndare försvarade sig
mycket väl och hade det inte
varit för ett övertramp med kungen i det 38:e draget hade han
troligtvis hållit remi.
Tack vare denna vinst samt de
båda remierna på toppborden
hade jag nu lyckats kravla mig
upp till en delad 1–9:e plats. Av
dessa nio var sju stormästare och
två IM.

Rond 8
Efter att ha spelat mot relativt
lågrankade spelare räknade jag
med att få möta en högrankad
GM i åttonde ronden. Men trenden verkade hålla i sig. Det fanns
visserligen inga lågrankade spelare i poänggruppen, men vit mot
Jacob Aagaard (2431) fick ändå
med tanke på omständigheterna
betraktas som en bra lottning för
mig. Det var ingen lätt uppgift
att förbereda sig eftersom schackskribenten Aagaard har skrivit
många böcker och spelat i princip alla öppningar åtminstone en
gång. Denna gång valde han
Najdorfvarianten i Sicilianskt och

mina nattliga analyser i draken
visade sig vara bortkastade, i varje fall vad gällde det här partiet.
Efter en liten funderare valde
jag att dra 6.Lg5 istället för det
vanligare 6.Le3, som jag brukar
spela. För en kort stund trodde
jag mig ha kommit undan
Aagaards teorikunskaper, men
där hade jag fel. Efter tio drag
bjöd han remi efter att ha lurat
in mig i en känd utanalyserad
variant. Jag började förstå vad
som höll på att hända, men valde
ändå att fortsätta och prova lyckan för att eventuellt hitta någon
nyhet i variantmyllret. Jag fick i
och för sig en lektion i varianträkning, men partiet slutade med
remischackar efter 26 drag.
På toppbordet blev det favoritmöte mellan Khenkin och
Volkov, de två högst rankade i
turneringen. Det blev ett hårt
och spännande parti där vit spelade friskt framåt. Khenkin hade
initiativet större delen av partiet,
men Volkov försvarade sig bra.
Igor Khenkin
Sergej Volkov
Damgambit (D 15)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3
Två ronder tidigare spelade Khenkin det lite försiktigare 3.e3 mot
Handke, men fick inte ut något
speciellt och efter sexton drag
slutade partiet remi.
3...Sf6 4.Sc3 a6 5.a4
Här är 5.c5 det vanligaste draget.
5...e6 6.Lg5 Sbd7 7.Dc2
Normalt spelar vit 7.e3 men antagligen ville vit försöka undvika
komplikationerna som följer
efter 7...Da5 med idén Lb4 och
eventuellt Se4.
7...Da5!?
En nyhet!
8.cxd5 cxd5 9.Sd2
Vit hindrar Se4 och förbereder
att fullborda utvecklingen med
e3 och Ld3.
9...h6 10.Lh4 g5!
Svart tar tillfället i akt och gör sig
av med den vita svartfältaren.
Därmed erövrar han löparparet.
Den svarta kungsställningen blir
TfS nr 1/2005
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Turneringens två högst rankade spelare, Igor Khenkin och Sergej Volkov, drabbade samman i näst
sista ronden.
en aning försvagad, men det är
sådant som man måste vara beredd att ta om man vill spela på
vinst som svart.
11.Lg3 Sh5 12.e3 Sxg3 13.hxg3
Sf6 14.Ld3 Ld7 15.O-O
Det känns kanske en aning
tråkigt att lämna den halvöppna
h-linjen, men vit kan inte uträtta
så mycket där och behöver säkra
sin kungsställning. Efter 15.Sf3
med idén Se5 samt hotet Sxg5
följer 15...Tc8! och om nu 16.
Sxg5 Lb4 så har svart ett farligt
initiativ.
15...Tc8 16.e4!
Vit vill öppna spelet för att kunna exponera den utsatta svarta
kungen.
16...dxe4 17.Sdxe4 Le7 18.De2
Vit sätter in en röntgenattack
mot e8. Nu kan Sxf6 följt av d5
snart bli aktuellt. Om svart rockerar kort följer 19.Sxf6 Lxf6 20.
De4!.
18...Kf8!
Kungen lämnar den otrygga elinjen och beger sig mot g7, där
den kan stå relativt säkert efter16

26802

som det svarta tornet håller h7.
19.Sxf6 Lxf6 20.Df3 Kg7
Svart spelar på aktivitet. Efter
20...Lxd4 21.Dxb7 (21.Lg6 besvaras med 21...Le8) 21...Tc7
22.Dxa6 Dxa6 23.Lxa6 Ke7! har
svart inga större problem. Löparparet är starkt och vit har svårt
att avancera med fribönderna.
Vit bör därför nöja sig med remi
med t.ex. 24.Tfd1 Lxc3 25.bxc3
Ta8 26.Lb5 Lxb5 27.axb5 Txa1
28.Txa1 Txc3 med ett remiaktigt tornslutspel.
21.Dxb7 Lc6 22.Dxa6 Db4

Vit har för tillfället två merbön-

der, men det hänger på både d4
och b2, samtidigt som vit har
dålig koordination mellan sina
pjäser. Khenkin väljer därför att
avveckla lite pjäser för att sedan
hoppas på att hans a-bonde ska
ge honom vinstmöjligheter. Men
det kostar honom de båda
merbönderna. Kanske fanns det
något bättre, men ställningen
är oerhört komplicerad och
mycket svårspelad för vit. Så
länge svart har kvar sitt starka
löparpar måste vit akta sig noga
för att inte råka illa ut.
23.Le4 Lxe4 24.Sxe4 Lxd4 25.
De2
Vit väljer att byta dam. Svart
hotade också med Tc2 och bbonden hade gått förlorad hur
som helst.
25...Dxb2 26.Dxb2 Lxb2 27.Ta2
Ld4
Ett intressant slutspel. Vit har
en farlig a-bonde vilket bör ge
honom vissa vinstchanser, men
svarts ställning är sund och
löparen på d4 täcker upp det
mesta.
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28.Sd6 Tc6 29.Sb5 Lf6 30.Td1
30.g4!? var intressant för att ta
lite terräng på kungsflygeln och
ge mer plats åt den vita kungen,
men å andra sidan kan svart då ta
över d-linjen med 30...Td8. Det
är svårt att se hur vit ska komma
vidare. Springaren på b5 har
hamnat lite konstigt och blivit
utestängd.
30...h5!
Svart sätter stopp för vits g4planer.
31.Kf1 Tb8 32.Td7 Le5 33.Ke2
Kg6 34.Ta7
Vit övergarderar a4-bonden och
hindrar samtidigt svart från att
gå med något torn till a-linjen.
Nu är det fritt fram för tornet på
a2.
34...g4
Svart låser fast vits g-bönder och
skapar en permanent svag bonde
på g2.
35.Td2
Vit sätter lite press på svart och
hotar med Tdd7.
35...Tbc8
Svart förbereder sig för aktivt
försvar.

36.a5?
Vit vill för mycket och spelar
lite för hårt på vinst. Nu tappar
han den viktiga stödjepunkten
b5 för springaren, vilket skapar
onödiga problem. Istället borde
36.Tdd7 ha spelats och efter
36...Tc2+ bör vit backa tillbaka
till d2 med tornet. Om han istället spelar på vinst med det
riskabla 37.Ke3 så kommer
37...Lb2! med ett livsfarligt angrepp, t.ex. 38.Tac7 Lc1+ 39.
Kd3 Td2+ 40.Ke4 f5+ 41.Ke5

Lb2+ 42.Kxe6 Te8+ 43.Te7
Te2+ 44.Kd6 Le5+ med klar fördel för svart.
36...Tb8 37.Sd4 Tc4!
37...Lxd4 är remi, men svart står
redan klart bättre.
38.Sc2
Detta förlorar bonde för vit, men
även efter 38.Ke3 Lg7 har vit
stora problem, t.ex. 39.Se2 Tb3+
40.Td3 Lh6+ 41.Sf4+ Lxf4+ 42.
gxf4 Txd3+ 43.Kxd3 Txf4 44.
Ke3 Ta4 med klar fördel och
mycket goda vinstchanser för
svart.
38...Lc3 39.Se3 Ta4

Svart hotar både tornet på a7 och
42...Ta1 matt.
En mycket viktig seger för
Volkov som mer eller mindre
även säkrade förstaplatsen i turneringen.
Cramling spelade remi som vit
mot Ivanov på bord 2. Pia hade
lite press partiet igenom, men
Ivanov försvarade sig väl och
efter diverse avbyten förflackades spelet och mynnade ut i ett
remiartat tornslutspel. Bellon
spelade på hårt med vit mot
Gleizerov på tredje bord och offrade tidigt en bonde för angrepp.
Men svart försvarade sig bra och
behöll en sund merbonde. När
Bellon senare försökte vinna tillbaka bonden fick han sin dam
instängd.
Jevgenij Gleizerov

40.Tdd7??
Förlustdraget. Vit måste spela
40.Tc2 Txa5 41.Txa5 Lxa5 med
klar fördel för svart, men vit har
fortfarande bra praktiska chanser att hålla remi.
40...Tb2+ 41.Kf1?
Detta förlorar omedelbart. Vit
har fortfarande vissa praktiska
chanser efter 41.Kd3, t.ex. 41.
...Lxa5 (Hotar matt på d2.)
42.Sc4 Tb3+ (42...Txf2!? vinner antagligen också, men det ger
vit onödiga chanser med 43.Sxa5
eller 43.Txa5.) 43.Ke2 Txc4 44.
Txa5 Te4+! (Efter 44...Tc2+ 45.
Td2 Txd2+ 46.Kxd2 Tb1 47.Ta8
Tg1 48.Tg8+ Kf6 kan vit spela
det luriga 49.Ke2! och efter
49...Txg2 50.Kf1 Th2 51.Kg1
Th3 52.Kg2 är det svarta tornet
inlåst. Det är möjligt att svart
ändå kan vinna, men det är helt
onödigt att försätta sig i denna
situation.) 45.Kd1 Tb1+ 46.Kc2
Tg1. Svart erövrar nu g2-bonden
med ett vunnet tornslutspel.
41...Ld4 42.uppg.

Juan Bellon
22...Lh5!
En hemsk överraskning för vit.
Damen är inlåst på h6 av den
tidigare så oskyldige fransklöparen. Det går visserligen att komma ut genom att offra kvalitet på
h5, men svart har bra spel då
också även om han står något
trångt för tillfället. Istället spelade vit på aktivitet med
23.Tb3 Da7 24.c4 dxc4!
Svart vill öppna linjer för att
byta av de vita tornen. För varje
tornavbyte minskar den vita damen kraftigt i värde.
25.Sxc4 Td7 26.Td6
Efter 26.Txd7 Dxd7 27.Sd6 följer 27...Da4! med avgörande
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angrepp för svart.
26...Txd6 27.exd6 Td8 28.Te3
Vit är förlorad hur som helst,
men kanske var 28.Th3 med idén
Txh5 ett bättre försök.
28...Db7 29.b3 Dd5 30.Te5 Dd4
31.Txe6 Da1+ 32.Kd2 Dxa2+ 33.
Ke1 Da1+ 34.Kf2 Dd4+ 35.Te3
Te8 36.d7 Txe3 37.Sxe3 Dd2+
38.Kf1 0–1
Den sista spelaren i tätgruppen
var Emil Hermansson. Han spelade svart i Caro-Kann mot
deFirmian. Partiet var länge
jämnt, men vit hade hela tiden
en viss press i och med sin terrängfördel. Någonstans strax före
tidskontrollen gjorde emellertid
Hermansson en grov felräkning
och landade i ett tornslutspel med
bonde under, vilket var hopplöst
förlorat. Detta var den första och
enda förlusten för Emil, som hade
gjort ett mycket bra resultat dittills.
På bord sju lyckades Johan
Furhoff som svart röra till det
ordentligt för Handke. Här är
Furhoffs egen tolkning av partiet.
Florian Handke
Johan Furhoff
Oregelbundet (A 40)
1.d4
Förberedelserna utvisade att
Handke normalt spelar 1.e4.
Kanske ville han i detta parti
styra in spelet i mer positionella
banor.
1...Sc6
Ännu inte någon överraskning i
databasernas tidevarv. Egentligen
spelar jag numera slaviskt, men
inför partiet jagade jag upp mig
så till den grad att jag inte hade
tålamod att spela så städat.
2.Lg5
Detta kom direkt. Vit försöker
skaffa sig hemmaplan. Annars är
2.d5 inte något dåligt drag, rent
schackligt sett.
2...f6
Klassiskt skolade spelare kan ha
svårt för det här draget (Ulf
Andersson lär ha sagt ett och
18
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Johan Furhoff tog en stormästarskalp i åttonde ronden.
annat vid demonstrationsbrädet
i kommentatorrummet). Partifortsättningen antyder också att
Handke lät sig provoceras.
Det som ofta anförs mot f6draget är att rutan e6 försvagas,
men jag kan inte se att detta
skulle kunna få någon nämnvärd
betydelse i det här fallet.
Däremot blir den vita löparens
placering på h4 ofta irrelevant,
vilket kan få menliga följder på
de svarta fälten på resten av
brädet.
3.Lh4 e5 4.dxe5
Efter 4.d5 Sce7 skulle svarts
naturliga plan bestå i att spela f5,
och då skulle ju 2...f6 ha passerat
ostraffat. Repressionen har sin
egen förvridna logik.
4...Sxe5 5.e4
En avvikelse från den reellt exis-

terande teorin, som i sin helhet
består av partiet Ingbrant-Furhoff, elitserien 1996/97. Svart
fick bekvämt spel efter 5.Sd2 d5
6.Sgf3 Ld6 7.c3 Sge7 8.e4!? 0-0.
5...Lc5
Strukturen liknar en viss skotsk
variant (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4
exd4 4.Sxd4 Lc5 5.Sb3 Lb6),
där svart ibland spelar f5 i ett
senare läge.
6.f4?!
I kombination med nästa drag
är detta en utan nödvändiga förberedelser avsänd bestraffningsexpedition. 6.Sf3 motsvarade
ställningens krav.
6...Sg6 7.Dh5
Hotar löparen på c5 samt 7.f5.
7...De7 8.Ld3 Sh6!
Svart har nu paraderna 9.f5 Sxf5
och 9.e5 Sf7.
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9.Sc3 c6
Vit har nu vissa svårigheter
att finna en tillfredställande uppföljning. När svart spelar 0-0 och
d6/d5 hotas i förbifarten löparen
på h4, bonden på f4 och damfångst med Lg4. Alltså – framåt.
10.Lxf6 Dxf6 11.Dxc5 Sxf4

16...Sxh3 17.gxh3 Sxe5 18.Le4
d5 19.Ld3 Lxh3 20.Thg1 Lg4 21.
Tc1 Tf2 22.h3 Sxd3 23.cxd3 Dxh3
24.Sa4 Te8 25.Ka1 h5 26.Dd6
Dxd3 27.Dc5 De3 28.Db4 Te4
29.Da5 Dd2 30.Dxa7 Txa4 uppg.
Detta parti väckte ett visst uppseende.
(Kommentarer av Johan Furhoff)
Furhoff stegade i och med detta
parti upp till en delad tredjeplats
på goda 6 poäng. Volkov och
Gleizerov delade förstaplatsen på
6½ poäng.

Rond 9

Ett kritiskt läge. Nu är 12.e5
Sxg2+ 13.Kd1 De7 tämligen utsiktslöst för vit. Men med 12.g3
kunde han fortfarande få en
någorlunda förnuftig ställning.
Svart står endast lite bättre efter
12...Se6 13.Dh5+ Df7 eller
12...d6 13.Df2 Sxd3+ 14.cxd3
Dxf2+ 15.Kxf2 b5. Vit väljer en
enklare men sämre väg.
12.0–0–0? d6 13.Da3 Sg4
Ulf ville gärna spela 13...Sf7 för
att säkra ställningen, men jag
tyckte inte att vits uppställning
såg så hotfull ut, och tvivlade på
att det skulle finnas täckning för
något kvalitetsoffer. Dessutom
fanns det en psykologisk faktor.
Handke hade tänkt mycket de
senaste dragen, men jag kände på
mig att han inte i första rummet
hade analyserat 13...Sg4.
14.e5(?)
Under partiet betraktade jag
14.Lc4 som den viktigaste möjligheten. Efter 14...Sf2? 15.Txd6
Dg5 16.Sf3! Dxg2 17.Se5! klarar
sig vit utmärkt i komplikationerna. Men 14...Se3! 15.Txd6 Dg5
är mördande, eftersom hotet
16...Sxc4 måste respekteras.
Partidraget är förhållandevis tamare.
14...Dh6! 15.Kb1 0–0 16.Sh3?
16.Dxd6 var bättre. Återstoden
är lättförståelig.

Det som skulle kunna betecknas
som finalpartiet spelades mellan
Volkov och Gleizerov. De riktiga finalpartierna hade dock spelats redan ronden innan och nu
blev det istället en professionell
stormästarremi efter åtta drag.
De säkrade därmed en delad
förstaplats och även en hyfsad
summa pengar.
På de övriga borden var
det däremot full underhållning
undantaget bord 3 där Aagaard
och deFirmian relativt snabbt
hissade vit flagg. En vinnare på
något av borden 2 eller 4 eller
Pia Cramling på bord 5, skulle
komma ifatt de båda ryssarna
och därmed dela förstaplatsen.
På andra bordet stötte Ivanov
ihop med Nybäck. Det blev en
lång kamp och Ivanov pressade
länge som vit och var mycket
nära att lyckas. Men Nybäck
hittade det korrekta försvaret och
trots ett slutspel med pjäs under
lyckades han hålla remi.
Även på femte bordet var det
kampspel mellan Hermansson
och Cramling. Pia spelade igelkottförsvaret som svart. Efter en
brytning i centrum i mittspelet
utjämnade hon spelet och ett
antal avbyten senare mynnade
partiet ut i remi.
Det sista partiet som återstod i
toppstriden var mitt parti mot
Johan Furhoff. Furhoff spelade
förutom för en topplacering i

turneringen även för en IM–
inteckning, vilket han skulle
uppnå vid remi eller vinst. Han
verkade likväl inte bekymra sig
över detta utan spelade på som
vanligt med full kraft.
Johan Furhoff
Emanuel Berg
Franskt (C 05)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.c3 c5 6.f4 Sc6 7.Sdf3
Db6 8.g3 Le7
Tidigare har jag spelat 8...cxd4
9.cxd4 Lb4+ 10.Kf2 f6 11.Kg2
O-O, vilket jag har haft bra
resultat med. Men partidraget är
mer flexibelt och enligt min
mening bättre. Vits kung står
oftast sämre på e1 än på g2 och
det är därför onödigt att tvinga
den till en bättre ruta. Dessutom
står svarts löpare på b4 i vägen
för damen. Detta gör det möjligt
för vit att spela drag som Le3,
vilket annars inte skulle vara
möjligt på grund av Dxb2.
9.Se2 cxd4 10.cxd4 f6 11.Lh3
O-O! 12.Tf1
Att ta bonden med 12.Lxe6+ är
inte att rekommendera. Efter
12...Kh8 hotar bland annat
Sdxe5. Vit har således tre olika
fortsättningar att välja mellan,
13.exf6, 13.Lxd5 eller 13.Lxd7,
t.ex. 13.Lxd5 (Efter både 13.exf6
Sxf6 och 13.Lxd7 Lxd7 har svart
trevligt spel på de vita fälten för
den offrade bonden. Det är
visserligen spelbart för vit, men
det är inte något man direkt
drömmer om.) 13...fxe5 14.fxe5
(Under partiet funderade jag lite
över hur jag skulle bemöta
14.Lxc6. Draget verkar inte ha
spelats tidigare och det var heller
inte med i min franskbok. Men
efter det enkla 14...Dxc6 har svart
löparparet och vit är kraftigt försvagad på de vita fälten. Det kan
följa 15.O-O e4 16.Se5 Sxe5
17.fxe5 Lg4 med ett mycket farligt initiativ för svart.) 14...Sdxe5!
15.dxe5 Sxe5 och vit har en
merpjäs, men saknar utveckling
och hans kung är mycket utsatt.
I partiet Savon–Gleizerov, TjelTfS nr 1/2005
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jabinsk 1991, följde 16.Sf4 Lb4+
17.Kf1 Txf4! 18.gxf4 Lh3+
19.Ke2 Sg4 20.Sd4 Dc5 21.Le6
Td8 med vinstspel för svart.
12...Kh8 13.Sc3
Vits naturligaste och vanligaste
fortsättning. Teoretiskt anses
dock 13.Tf2 vara vits bästa fortsättning. Då kan svart välja antingen det positionella 13...Da6
med idén Sb6, Ld7 o.s.v. eller
det mycket intressanta pjäsoffret
13...fxe5 14.fxe5 Sdxe5!? 15.
dxe5 Lb4+ 16.Sc3 Sxe5. Denna
ställning är spelad i två partier
och vit har vunnit båda. Men
man får ta hänsyn till att svartspelarna var lägre rankade båda
gångerna. Själv bedömer jag ställningen som fullt spelbar för svart.
De två fribönderna i centrum
samt vits utsatta kung kompenserar fullt ut den offrade pjäsen.
13...fxe5 14.fxe5 Txf3! 15.Dxf3
Sxd4

Så här långt följde partiet fortfarande mina förberedelser, men
nu började Furhoff krångla till
det riktigt ordentligt.
16.Df2!
En nyhet! I partiet Krupkova–
Gleizerov, Viking Games 1997,
följde 16.Dh5 Dd8 17.Dd1 Sc6
18.Lxe6 d4! 19.Sd5 Sdxe5 20.
Lxc8 Dxd5 21.Lxb7 Lb4+ med
ett avgörande angrepp för svart.
Även 16.Df7 bemöts med
16...Dd8 med dubbelhoten Sxe5
och Sc2+. Vit kan försvara sig
med 17.Df2 men efter 17...Sc6
går det inte att försvara e5-bonden längre.
16...h6?!
Svart skapar ett lufthål åt kungen
20
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Jevgenij Gleizerov
var med och delade
förstapriset.
på h7 och hotar 17...Sxe5, men
samtidigt skapas en allvarlig svaghet i svarts kungsställning. Ett
annat intressant drag som jag
övervägde att spela var 16...g5!?.
Idén är att hindra vit från att
gardera sin e-bonde med Lf4
samtidigt som svarts kung får ett
flyktfält på g7. Dessutom hotar
svart återigen med Sxe5. Nackdelen med draget är att det öppnar diagonalen a1–h8 ner mot
den svarta kungen, vilket kan
medföra hemska konsekvenser i
senare skeden av partiet. Men
såvida det inte finns något konkret för vit så bör draget betraktas som spelbart, t.ex. 17.Kd1
(Hotar med 18.Le3. Det direkta
17.Le3 är ett misstag på grund av
17...Sc2+! 18.Dxc2 Dxe3+ 19.
De2 Dxe2+ 20.Sxe2 Sxe5 21.Sd4
g4! varpå svart har löst sina
problem och står klart bättre.
Efter 17.Df7 Dd8 kommer vit
ingen vart, utan måste vända hem
med damen till f2 igen.)
17...Db4! (Ett lite märkligt drag.
Idén är helt enkelt att hindra vit
från att byta dam. Dessutom garderas Le7, och Sxe5 är återigen
ett hot. Efter 17...Sc6 18.Dxb6
Sxb6 19.Sb5! Sxe5 20.Sc7 Tb8

21.Lxe6 saknar svart kompensation för den offrade kvaliteten
och vit står klart bättre.
17...Sxe5? bemöts med 18.Le3
Sec6 19.Lxg5! och vit vinner.)
18.Le3 Sc6 19.Lxe6 Sdxe5. Svart
har nu fått en mycket fin
centrumkontroll med en guldspringare på e5. Vits enda vettiga
fortsättning nu är 20.Lxd5 (Efter
20.Lxc8 Txc8 hotar d5-d4 och
vit befinner sig i stora svårigheter.) 20...Lh3. Svart har fullbordat sin utveckling och är på
gång att få med tornet i spel. Men
ställningen är fortfarande mycket obalanserad och oklar.
Det allra sundaste draget var
antagligen 16...Lc5, men det tilltalade mig inte särskilt mycket
under partiet. Jag ville bli av med
matthotet på f8. Dessutom ogillade jag Sa4-gaffeln som nu hela
tiden kommer att ligga i luften.
Rent konkret verkar draget dock
fungera alldeles utmärkt.
17.Df7!
En överraskning. Jag hade väntat
mig 17.Lf4 vilket jag hade planerat att besvara med 17...g5!?
18.Le3? (Vit bör istället spela
18.O-O-O! gxf4 19.Txd4 fxg3
20.hxg3 Sxe5 21.Kb1! med livs-
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farligt angrepp.) 18...Sc2+ 19.
Dxc2 Dxe3+ 20.De2 Dxe2+ 21.
Sxe2 Sxe5 22.Sd4 g4! med fördel för svart.
17...Dd8
En mycket intressant möjlighet
var 17...Sxe5 18.Dxe7 Ld7!.
Svart har då offrat ett helt torn
för två centrumbönder, men den
vita kungen går inte säker någonstans och dessutom hotar Sc2+
för att vinna tillbaka materialet.
I praktiskt spel skulle allt fortfarande vara möjligt, men objektivt sett bör vit stå på vinst. Efter
det naturliga 19.Lxh6 följer
19...Sdf3+. Här bör vit offra tillbaka med 20.Txf3! (På 20.Kd1
följer 20...Dd4+ 21.Kc1 Sd3+
22.Kb1 Sde1! och svart står i
varje fall inte sämre.) 20...Sxf3+
21.Kd1. Nu behåller vit merpjäsen med vinstspel efter både 21.
...gxh6 22.Df6+ och 21...Dd4+
22.Ke2.
18.Dh5 Lf8
Min första tanke var att spela
18...Dg8 med idén 19.Tf7 Lf8,
men istället kan vit avgöra direkt
med 19.Lxh6 gxh6 (Svart kan
försöka slingra sig med 19...Sc2+,
men efter 20.Kd2 g6 21.Dg4
Sxa1 22.Lg5! är det inte mycket
han kan göra längre.) 20.Dxh6+
Dh7 21.Dxh7+ Kxh7 22.Tf7+
Kg6 23.Txe7 med vinstspel.
18...Sf8 besvaras också med
19.Lxh6 och efter 19...gxh6 20.
Dxh6+ Kg8 (20...Sh7 21.Tf7)
21.Tf4! Lg5 22.Tg4 Sf3+ 23.Kf2
faller springaren på f3 och vit
leder med kvalitet och bonde.

19.Lxh6?
Ett grovt feldrag i partiets vik-

Rilton Cup, Stockholm 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sergej Volkov
Jevgenij Gleizerov
Emanuel Berg
Sergej Ivanov
Igor Khenkin
Nick deFirmian
Pia Cramling
Jacob Aagaard
Michail Ulibin
Tomi Nybäck
Erik Hedman
Emil Hermansson
Florian Handke
Johan Furhoff
Ralf Åkesson

tigaste skede. Vit borde i stället
ha spelat 19.Tf7 Kg8 20.Lf4!
(20.Lxh6 Sxe5! är mindre klart.),
t.ex. 20...Sf3+ 21.Dxf3 Kxf7 22.
Lg5+ Sf6 23.Ld2 och vit vinner
pjäs för två bönder med en klart
vunnen ställning.
19...gxh6 20.O-O-O Lg7!
Svart offrar tillbaka springaren
på d4 för att få kontroll i centrum
och en mer balanserad ställning.
Att försöka hålla i materialet med
20...Sc6 hade med största sannolikhet lett till en katastrof efter
21.Lxe6 Sdxe5 22.Txd5 med ett
ruskigt initiativ för vit.
21.Txd4 Sxe5 22.Kb1
Med facit i hand hade 22.Te1
gett vit bättre chanser. Svart har
fortfarande en bekväm fördel
efter 22...Dg5+ 23.Dxg5 hxg5,
men det är inte helt lätt att komma vidare efter 24.Tdd1 eftersom drag som Sxd5 och Txe5
hela tiden ligger i luften, t.ex.
24...Ld7 25.Txe5 Lxe5 26.Sxd5
med ungefär lika spel.
22...Ld7 23.Tdf4 Le8!
Svart motar bort den vita damen
och får med tempo sin vitfältslöpare till en mycket attraktiv
diagonal.
24.Dd1 Lg6+ 25.Ka1 De7!

RUS
RUS
SWE
RUS
GER
USA
SWE
DEN
RUS
FIN
SWE
SWE
GER
SWE
SWE

gm
gm
gm
gm
gm
gm
gm
im
gm
gm
im
gm
gm

7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6

Här garderar den svarta damen
e6-bonden samtidigt som den
övergarderar f8-rutan. Dessutom
kan den snabbt vid tillfälle kasta
sig över till damflygeln för att
matta den vita kungen.
26.Lg2?
Det är förståeligt att vit vill försöka skapa motspel med sina
bönder på kungsflygeln, men
detta banar i själva verket bara
vägen för svarts slutliga mattangrepp.
26...Tc8
Med löparen kvar på h3 kunde
detta drag ha besvarats med Sxd5!
27.h4?
Furhoff var i svår tidsnöd, men
nu var det ändå för sent att rädda
partiet.
27...Sd3 28.Tg4 Sxb2! 29.De2
29.Kxb2 Txc3 är lika hopplöst.
29...Sd1! 30.Txg6 Lxc3+ 31.Kb1
Db4+ 32.Kc2 Le1+ 33.Kxd1 Db1
matt
Ett härligt sätt att avsluta turneringen på. I och med denna vinst
gick jag upp på 7 poäng och
delade därmed förstaplatsen med
Sergej Volkov och Jevgenij Gleizerov.
TfS nr 1/2005
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Memorial Manuel Pereyra Puebla, Mendoza 2004

Argentinska schacktradit ione
Av Johan Hellsten

I

Sydamerika är det ont om
öppna turneringar med långpartier. Avstånden och kulturen
gör att när det väl arrangeras
något, så föredrar ofta både
spelare och arrangörer, av ekonomiska skäl, snabbschack. Men
som jag lät antyda i reportaget
från Pinamar (TfS nr 4/2004) så
är Argentinas schackliga traditioner säregna på kontinenten. I
detta land finns stor förståelse
och beundran för klassiskt schack,
och när det väl arrangeras turneringar gör man det med stor
energi. Allt detta förklarade jag
för min närmaste chef på universitetet i Arica, och föreslog att vi
skulle skicka en liten delegation
till den öppna turneringen i
Mendoza i december, för att de
mest ambitiösa eleverna skulle få
chansen att delta i en stark och
seriös turnering. Efter en del förhandlingar gick han vänligt nog
med på att finansiera resa och
uppehälle för två elever och
betalade rentav min flygresa till
Santiago, varifrån det tar cirka
sju timmar att komma till
Mendoza. Landskapet under den
resan är mycket vackert med snötäckta bergstoppar året om och
när man korsar Anderna på den
chilenska sidan måste bussen ta
sig igenom 27 serpentinkurvor;
inget för åksjuka. På den andra
sidan av bergskedjan är sluttningen däremot helt jämn.
Mendoza är en av Argentinas
största städer med cirka en mil22
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jon invånare, och ligger mitt i
landets vindistrikt. Stadens stora
schackpersonlighet var Manuel
Pereyra (1921-2001) med mängder av nationella och internationella meriter (uteslutande korrschack), och turneringen arrangeras till hans minne. Årets
version av “Memorial Manuel
Pereyra Puebla“ var den tredje. I
välkomstpresent fick jag en tjock
bok som tar upp Mendozas
schackhistoria och innehåller
nästan samtliga Pereyras partier.
I en spontan kommentar efter att
ha läst ett tiotal sidor, sa jag till
Daniel Pereyra, son till legenden
och i egenskap av rektor för
Universidad de Congreso de
Mendoza även huvudsponsor till
turneringen, att det verkade som
om herr Pereyra tyckte om att
spela Londonsystemet som vit.
Daniel tittade irriterat på mig
och utbrast “Ja, ni i Europa kallar
det för London men här hos oss
heter det Sistema Pereyra!“. Mitt
felsteg var dubbelt för associationen med just Storbritanniens
huvudstad är olycklig; allt efter
Falklandskriget på åttiotalet är
relationen till britterna inte bra,
och hela Argentina ville lägga sig
ner och dö efter förlusten mot
England i fotbolls-VM 2002.
Turneringen var med sydamerikanska mått väl besatt: i
universitetets fina lokaler i
Mendoza hade infunnit sig fyra
stormästare och nio internationella mästare, av vilka jag otack-

samt nog var högst rankad. Efter
två enkla segrar fick jag en tuff
motståndare i rond tre: fjortonårige hemmasonen och publikfavoriten Gastón Needleman,
tillika regerande Mendozamästare! Det blev ett minnesvärt parti
för både spelare och publik.
Johan Hellsten
Gastón Needleman
Volgagambit (A 57)
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
a6 5.b6 e6
Ett aktivt spelsätt mot b6varianten i Volgagambit. Spelet
blir till en början ganska forcerat.
Med 5...d6 följt av g6 och Lg7
kan svart få mer traditionella
Volgaställningar, men med den
egenheten att hans a–bonde
fortfarande är på brädet.
6.Sc3 Sxd5 7.Sxd5 exd5 8.Dxd5
Sc6 9.Sf3
I rond fem, mot Leonardo Duarte som också kommer från
Mendoza, valde jag istället 9.e4
följt av 10.Lc4 och 11.Se2.
Medan det är lite väl drastiskt att
byta öppning för att undvika förberedelser, är det inte så dumt
att byta variant.
9...Tb8 10.e4 Le7 11.Lc4 0-0
12.0-0 Txb6 13.Dh5 d6 14.b3
Le6 15.Lxe6 fxe6 16.Le3
Allt detta är teori även om mitt
senaste drag inte är det vanligaste. Men efter ett parti i Spanien
för tre år sedan hade jag fattat
tycke för det. Vits tanke är att
ställa ett torn på d1 och pressa
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dit ioner
mot d6, samt att undvika fler
pjäsbyten.

16...d5?!
I ungdomlig iver skjuter Gastón
fram sin ena centrumbonde. Draget är klart tvivelaktigt eftersom
c5–bonden förvandlas till en
måltavla.
Partiet i Spanien fortsatte
16...Tb4!? 17.Sd2 Lf6 18.Tad1
Ld4 19.Sc4, och här skulle svart
troligen ha försökt det solida
19...De7. Istället följde 19...a5?!
20.Dg4! De7 21.Lf4 h5 22.Dg3
e5 23.Ld2 följt av 24.Dg6 och vit
stod klart bättre, Hellsten–Rodríguez Guerrero, Mondariz 2001.
17.Tac1 d4 18.Lg5
Med detta drag försäkrar vit sig
om ett fördelaktigare slutspel.
Medan 18.Sg5 Lxg5 19.Lxg5
Dd6 inte ger något för vit, var
min första tanke att spela 18.Ld2
följt av Se1-d3. Men svart kan
testa 18...d3!?, t.ex. 19.Tfd1 Sd4
20.Sxd4 Dxd4 21.Le3 Dxe4
22.Tc4 Dd5 och tornslutspelet
som uppstår efter 23.Dxd5 exd5
TfS nr 1/2005
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24.Txc5 Lxc5 25.Lxc5 Tc6 26.
Lxf8 Kxf8 blir nog remi tack vare
svarts aktiva torn.
18...Tb5
Enda draget trodde jag under
partiet med tanke på varianten
18...e5 19.Txc5 och om 19...Txf3
så 20.Td5. Men redaktörens dator fortsätter glatt 20...Df8! och
man ser snart varför: efter 21.gxf3
Lxg5 22.Dxg5 Se7! hotar svart
både 23...Sxd5 och 23...Tg6, och
23.Dxe5? faller på 23...Tg6
24.Kh1 Df3 matt. Så 20.Td5 får
betraktas som tvivelaktigt. Bättre verkar 20.Txc6! Txc6 21.Lxe7
Dxe7 22.Dxf3 med merbonde
även om svart har viss aktivitet.
19.a4
Så mycket annat finns inte, till
exempel 19.Dg4 Dd7 och svart
håller kontroll.
19...Txb3 20.Lxe7 Dxe7 21.Dxc5
Dxc5 22.Txc5 Tc3
Enda draget för att undvika
bondeförlust.
23.Tc1 Txc1+!
Inte 23...Tb8? 24.T1xc3 dxc3
25.h4 och vit vinner bonde med
klar fördel.
24.Txc1 Tb8 25.h4
Vit luftar för kungen och tar lite
terräng på kungsflygeln.
Ett utmärkt alternativ var
25.Kf1!?, t.ex. 25...d3 26.Ke1
Sb4 27.Kd2 och vit står bättre.
En plan är Se5 och Tc3 för att
erövra d–bonden.
25...Tb6

26.a5?!
Ett kritiskt moment i partiet, och
jag trampar fel. Problemet i ställningar som dessa är ofta inte att
se de olika möjligheterna, utan
24
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att räkna tillräckligt långt (och
rätt) för att kunna bedöma dem.
26.Tc4?! ger bara remi efter
26...a5! 27.Sxd4 Sxd4 28.Txd4
Tb4.
Men starkt var 26.Tc5! a5 (det
gäller att stoppa 27.a5; efter
26...d3?! 27.a5 Tb1+ 28.Kh2 Se7
[eller 28...Sd4 29.Se5!] 29.Tc3
Td1 30.Se5 d2 31.Td3 är d–bonden fallfärdig och vit står klart
bättre) 27.Tb5! Txb5 (27...Ta6?!
28.Kf1 ger en hopplöst passiv
ställning för svart) 28.axb5 Sb4
(både 28...Sd8 29.Sxd4 a4 30.Sc2
och 28...Sb8 29.Sxd4 Kf7 30.e5
a4 31.Sc2 Sd7 32.f4 ger vit goda
vinstchanser) 29.Sxd4 a4 30.
Sxe6! a3 31.Sd4 a2 32.Sb3 Kf7
33.f4 Ke6 34.Kf2 och de två
merbönderna kompenserar mer
än väl springarens passiva placering. Till exempel fungerar inte
34...Sc2 35.e5 a1D 36.Sxa1 Sxa1
på grund av 37.b6 Kd7 38.e6+
och vit vinner. Jag räknade helt
enkelt för dåligt på springarslutspelet för att känna mig säker på
att gå in i det, och till sist valde
jag istället ett bondeoffer som på
ytan ser väldigt chansrikt ut.
26...Sxa5 27.Tc8+?!
Bättre och säkrare var 27.Sxd4.
Partiet blir nog remi men svart
ska först lösa problemet med den
dåligt placerade springaren.
27...Kf7 28.Tc7+ Kf6
Det kändes rätt att ha fått tornet
till sjunde raden med tempo, men
så här i efterhand verkar det
snarare som om jag bara har hjälpt
svarts kung att aktivera sig.

29.g4?
Återigen för ytligt spelat. Det

finns ingen matt (om inte svart
hjälper till); däremot är svarts
två fribönder högst verkliga.
Den ena nödbromsen var 29.
e5+ Kg6 30.Sxd4, t.ex. 30...Sb3
31.Sxb3 Txb3 32.h5+ Kh6 33.
Ta7 och vit lär åtminstone inte
förlora.
Den andra var 29.Sxd4 Tb4
30.Td7, t.ex. 30...Tb7 31.Td6!
Ke5 32.Txa6 Kxd4 33.Txa5
Kxe4 och det är redan dags att
skaka hand.
29...Tb7!
Utmärkt spelat. I vilket springarslutspel som helst är a–bonden
livsfarlig.
Mindre klart är 29...e5?!
30.g5+ Ke6 31.Txg7 Tb7 32.Tg8.
30.e5+ Kg6 31.h5+ Kh6 32.Tc5
Springarslutspelet efter 32.
Txb7?! Sxb7 33.Sxd4 Sc5 är
otrevligt för vit.
32...Tb5
Inte 32...Sb3?! 33.Tc6.
33.Tc8
Helt fel vore 33.Txb5? axb5 34.
Sxd4 b4.
33...d3 34.Te8 Tb6
På 34...Sc4 spelar vit 35.Txe6+
g6 36.hxg6 hxg6 37.Txa6 Tb1+
38.Kg2 d2 39.Sxd2 Sxd2 40.f4!
och byter svarts sista bonde, varefter ett teoretiskt remislutspel
uppstår.

35.Td8??
Ett hemskt drag. Jag har helt
missat svarts enkla replik.
Efter 35.Kg2! Sb3 36.Kg3,
möjligen följt av 37.Kh4, har vit
åtminstone en del praktiska chanser, och jag får nog ta tillbaka det
där med att det inte finns någon
matt ...
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35...Tb4
Vits kungsflygel går i bitar.
36.Txd3 Txg4+ 37.Kf1 Sc4!
En sista finess: innan svart tar h–
bonden, aktiverar han springaren och tar samtidigt d6 från
tornet. Jag är helt förlorad och
försöker förgäves skapa en studie.
38.Td6?! Sxd6 39.exd6 Tf4 40.d7
Tf8 41.Se5 a5!
Bra tänkt. Ju längre ner bonden
kommer, desto mer avskärmad
från spelet blir vits springare.
Rent allmänt är det ett beklagligt
faktum för denne att svart har
båda kantbönderna kvar.
42.Ke2 Kxh5 43.Kd3 Kg5 44.
Sf7+ Kf5 45.d8D Txd8 46.Sxd8
a4 47.Sc6 e5 48.uppg.
Inte ens Grigoriev kan trolla runt
springaren så att det blir remi.

Drammen
I Drammen delade Alexei
Shirov och Peter Heine Nielsen förstaplatsen. Kjetil A
Lie kom in som reserv när
Simen Agdestein tvingades
lämna ett sent återbud. Lie
stal föreställningen från
landsmännen Magnus Carlsen och Leif Erlend Johannessen genom att bli bäste
norrman på ett resultat som
gav honom den tredje
stormästarinteckningen. Nu
behöver Lie bara två futtiga
ratingpoäng till för att bli
Norges åttonde stormästare.
Slutresultat: Alexei Shirov
och Peter Heine Nielsen 6
(av 9); Luke McShane 5½;
Bartlomiej Macieja, Kjetil A
Lie och Viktor Kortchnoi 4½;
Leif Erlend Johannessen och
Alexander Chalifman 4;
Magnus Carlsen och Antoaneta Stefanova 3 poäng.
I den öppna turneringen,
Drammen International, segrade polacken Mateusz Bartel på 8 poäng (av 9). Stellan
Brynell kom sjua på 6 poäng.

Publiken var i extas och utbrast i
en stor applåd direkt efter partiet. Jag tog det hela med sans, han
hade trots allt spelat ett bra parti
och kanske hade jag på detta vis
försäkrat mig om inbjudningar
till Mendoza i framtiden!?
Applåden var hur som helst inte
den enda under turneringen; när
“Gastoncito“ senare fällde internationelle mästaren Jorge Rosito
kunde alla höra hur det hade
gått.
Under tiden stormade den
inhemske stormästaren Carlos
García Palermo fram i turneringstabellen. Efter sex ronder stod
han på 6 poäng och trots en remi
i rond sju mot andrarankade Pablo Ricardi kunde ingen ta in hans
försprång. Jag hade vunnit fyra
partier mot klart lägre rankade
motståndare och i näst sista ronden fick jag så chansen att ta mig
an Carlos. Han stod alltså på 6½
och jag på 6 poäng, vilket innebar att jag i princip var tvungen
att vinna för att aspirera på
förstapriset, medan det för hans
del handlade om att konsolidera
ställningarna.

10.De2 Sbd7 11.Tfd1 a6
Igelkotten börjar ta form.
Det är troligen redan för sent
att gå över i en isolanistruktur;
efter 11...Te8 12.Tac1 cxd4 13.
exd4 d5?! 14.Se5! har vit ett
starkt initiativ. Man får inte glömma att han hittills bara har gjort
sunda utvecklingsdrag.
12.Tac1 Te8 13.a3!
Vit avslöjar inte mer än att han
kan tänka sig att göra framstöten
b2–b4 någon gång i framtiden.
Jag satt och hoppades på 13.e4
varefter det blir riktigt treradersspel efter 13...cxd4 14.Sxd4, och
med vits damlöpare lite konstigt
placerad på h4.
13...Tc8 14.h3

Carlos García Palermo
Johan Hellsten
Damindiskt (E 12)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lg5
Lb7 5.Sc3 Le7 6.e3 h6 7.Lh4
Carlos har gjort ett med tanke på
turneringsläget intelligent öppningsval: här spelas vanligen
7...Se4 med i det närmaste utjämning, men att byta två lätta
pjäser innan drag tio var inte
riktigt vad jag var ute efter denna
dag.
7...O-O 8.Ld3 c5 9.O-O d6
Svart ställer upp sig med ett
slags igelkott. Här, i föregående
draget och även i de nästkommande, går inte d4–d5 på grund
av Sxd5 och vits svartfältslöpare
står i slag.
En annan möjlighet var
9...cxd4 10.exd4 d5, men efter
11.Lxf6 Lxf6 12.cxd5 uppstår
ställningar som är bättre lämpade för fredsförhandlingar.

14...cxd4?!
Det är tvivelaktigt att lösa upp
spänningen i centrum och ge vit
bondemajoritet på damflygeln.
Bättre var både 14...Sh5
15.Lxe7 Dxe7 och 14...Dc7!?
15.Lg3 Db8, kanske följt av Da8.
I efteranalysen ville Carlos spela
16.d5, men efter 16...exd5
17.cxd5 b5 har det äntligen blivit
liv i ställningen och svart är inte
utan chanser.
15.exd4 Sh5 16.Lxe7 Txe7 17.
De3 Shf6
Min ursprungliga idé var 17...Sb8
följt av 18...Tec7, men 18.c5!?
verkade starkt, t.ex. 18...bxc5
19.dxc5 Txc5? 20.Dxc5! dxc5
21.Lh7+ Kxh7 22.Txd8. Kanske
borde jag istället ha slagit med
damen på e7.
18.Te1 Te8
18...d5? är strategiskt korrekt
men förlorar bonde efter 19.cxd5
Sxd5 20.Sxd5 Lxd5 21.Lxa6.
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19.Sd2 Sb8
Vit står bättre efter 19...d5
20.cxd5 Sxd5 21.Sxd5 Txc1 22.
Txc1 exd5 23.Df4 Sf8 24.Dc7,
och det var inte heller den typ av
ställning jag eftersträvade. Men
nu hotar det 20...d5 (med bra
struktur för svart) eftersom
springaren försvarar a–bonden.
Tyvärr parerar vit det lätt med
sitt nästa drag.
20.b4! Sc6
Vits idé är att 20...d5 kan besvaras med 21.c5 bxc5 22.bxc5, t.ex.
22...e5 23.Lf5 (inte 23.dxe5? d4)
23...exd4 24.Dxd4 Sc6 25.Df4
och vit står friare.
21.Sb3 d5?!
För hårt spelat. Säkrare var
21...e5 22.d5 Se7 med idén Sd7
och f7–f5. Det kan följa 23.a4
Tb8 24.Tb1 följt av 25.a5 och
även om vit står lite bättre, så är
svarts ställning sund.
22.c5 e5 23.Sa4! b5
23...e4? är strategiskt otänkbart
nu när svartfältslöparna har lämnat brädet.
Inte heller övertygar 23.
...exd4?! 24.Df4 och vit tar så
småningom tillbaka på d4 med
positionell fördel.
24.Sb6 Tc7
Jag anade redan vad vits 25:e
drag skulle bli och sneglade lite
på 24...exd4 25.Df4 Txe1+
26.Txe1 Dc7 men bedömde att
slutspelet skulle vara dåligt. Det
är värre än så: vit har 27.Dxc7
Txc7 28.Sxd5! och svart får nya
svagheter.
25.dxe5 Sxe5

26.Dxe5!?
Det var förstås svårt att motstå
26
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det här positionella offret, som
gör slut på svarts tricks och förflyttar kampens centrum till damflygeln. Rent optiskt verkar vit
nästan stå på vinst tack vare den
garderade fribonden, de välplacerade lätta pjäserna och svarts
passiva löpare. Men som partiet
visar går även sådana här ställningar att försvara. Carlos menade i efteranalysen att han kanske
inte borde ha offrat utan istället
spelat 26.Dd4, t.ex. 26...Tce7
27.Te3 med fördel tack vare den
sundare bondestrukturen, och
det är nog så.
26...Txe5 27.Txe5 d4
Absolut enda draget. Får vit spela Sd4 har han inte bara fått
springaren till ett utmärkt fält
utan även lyckats begränsa svarts
fribonde och löparen bakom den.
28.Sa5
Vit inleder logiskt nog aktioner
på damflygeln.
28...g6
Dags att göra lite nyttiga drag.
Kungen ska säkras på g7. Därefter blir springaren rörligare
eftersom det inte längre är lika
viktigt att hålla e8.
29.a4
29.c6 besvaras med 29...Txc6!
30.Sxc6 Dxb6 och det värsta
verkar vara över för svart.
29...bxa4 30.Sxa4
Inte 30.Sxb7?! Txb7 31.Lxa6
Txb6 32.cxb6 Dxb6 med motspel.
30...Lc6
Tråkigt att göra sådana drag, men
c–bonden började bli farlig.
31.Sxc6
Efter 31.Sb6 Lb5! kan det kanske bli fart på d–bonden så
småningom.
31...Txc6 32.Sb6 Kg7
I avvaktan på vits spel.
Möjligt är också 32...Txb6
33.cxb6 Dxb6, men jag var rädd
att han skulle komma åt att angripa f7 med tornen (på sjunde
raden) och löparen (via c4). En
konkret analys visar dock att efter
34.Te7 Sd5 (inte 34...Dxb4? 35.
Tc8+! Kg7 36.Tcc7 Db3 37.Lc4
med vinstspel) 35.Td7, kan svart

helt enkelt spela 35...Sf6!?, och
vit verkar inte ha något bättre
än 36.Te7 med dragupprepning.
Däremot är 35...Sxb4? dåligt på
grund av 36.Tc8+ Kg7 37.Lc4.
33.Tc4
Efter 33.Lxa6? d3! följt av 34...d2
eller 34...Dd4 har svart motspel.
Kanske var 33.Sc4!? ett bättre
försök, för att inte ge svart chansen att offra på b6 eller bryta
med a6–a5.
33...Dc7 34.f4
Det ser inte bra ut att rycka fram
så framför kungen, men efter t.ex.
34.Te1 a5! 35.bxa5 Txc5 36.
Txc5 Dxc5 37.Sc4 Sd5 följt av
38...Sb4 är utgången oviss.
34...h5
Nyttigt drag igen: g2–g4 förhindras och nålsticket h5–h4 blir
möjligt.
35.g3
Efter 35.Txd4 Txb6 36.cxb6
Dxb6 37.Tc5 a5! 38.Tcc4 a4!
blir spelet lurigt igen.
35...Dd8 36.Kf2

36...Sd7!?
Troligen ett klokt beslut, åtminstone i praktiken. Nu öppnas spelet och svart får chansen att ge
sig på den vita kungen, vilket är
en tacksam strategi i ömsesidig
tidsnöd.
37.Txd4
Den hårdaste fortsättningen.
Efter 37.Td5 De8 38.Tcxd4
(inte 38.Txd7? De3+) 38...Sxb6
39.cxb6 Txb6 klarar svart sig bra.
37.Sxd7 Dxd7 38.Le4 Tc7 ger
inte svart några problem. Damen
blickar mot h3 och a4 medan
tornet står utmärkt på c7, för att
blockera fribonden och hålla sjun-
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de raden. Därför var det troligen
klokt att inte byta torn tidigare
med t.ex. Tc7–e7.
37...Txb6 38.cxb6
Efter 38.Ted5 kan svart kontra
med 38...Txb4! 39.Txb4 Da5!.
38...Dxb6 39.Ted5 Sf6 40.Td6
Db7
Ställ vits kung på h2 och backa
hans f–bonde till f2 så står han
klart bättre. Här däremot är hans
kung inte säker på någon av
brädets rutor.
41.Txa6
Medan löparmanövern till g2
tillåter en gaffel på e4, besvaras
41.f5 med 41...g5 och både
Harald och Gunnar kan bli behjälpliga i angreppet.
41...Dh1 42.Tdd6
Även här faller 42.Lf1? på 42.
...Se4+ och vit får ge en kvalitet.
42...Dh2+?
Den lilla kombination jag nu
inleder är objektivt sett helt
onödig, men klart attraktiv ur
publikens perspektiv.
Efter 42...Se4+ 43.Lxe4 Dxe4
kan vit inte säkra både kungen
och b–bonden, varför slutspelet
är remi, t.ex. 44.h4 (förhindrar
h5–h4) 44...Dxb4 45.Tab6 och
ingendera sida kan göra framsteg.
Men praktiska chanser gav
42...Sd5!, t.ex. 43.b5 h4 och den
utmärkta angreppsduon dam+
springare hade gett vit fortsatta
bekymmer i tidsnöden. På något
vis var bägge springardragen
utanför mitt synfält; jag kan inte
minnas att jag ens räknade på
dem.
43.Kf3 h4 44.Txf6 hxg3 45.Lxg6
Efter 45.Txg6+ fxg6 46.Txg6+
räddar sig svart elegant genom
46...Kh8 47.Txg3 Df2+! följt av
48...Dxf4+. Nu däremot löper
svarts kung risk att fastna i ett
mattnät.
45...Df2+ 46.Kg4 fxg6
Tvunget, eftersom vit på 46.
...De2+ spelar 47.Kg5! för att
undvika schackar i ryggen. Efter
47...De7 (schackarna tar slut
efter 47...Db5+ 48.Kh4) 48.Kf5
Dd7+ (48...g2 stupar på 49.

Txf7+ Dxf7+ 50.Lxf7 g1D 51.
Tg6+) 49.Ke4 Db7+ 50.Ke3 g2
(eller 50...De7 51.Kf3 g2 52.
Txf7+! Dxf7 53.Lxf7 g1D 54.
Tg6+) 51.Kf2 är schackarna slut
och vits materiella övertag bör ta
ut sin rätt.
47.Txg6+ Kf7

I denna egendomliga ställning
verkar svart precis klara remi.
48.Tgf6+
Det första draget man kommer
att tänka på är 48.Tgb6? med
matthot, men här har svart den
diaboliska repliken 48...Dxb6!
och partiet vänder.
Efter 48.Kf5 g2 (även det
direkta 48...Dc2+ verkar ge remi)
49.Taf6+ Ke8 50.Tg8+ Ke7
51.Tg7+ Ke8 52.Tfg6 har vit fått
stopp på g–bonden, men kungen
saknar en fristad, t.ex. 52...Dc2+
53.Ke5 De2+ 54.Kd4 Dd2+ 55.
Kc5 Dc3+ 56.Kb5 Dd3+ 57.Ka4
Dc2+ 58.Ka5 Da2+ 59.Kb6 Df2+
60.Ka6 Dxf4 61.b5 Da4+ 62.Kb7
De4+.
48...Ke7
Även 48...Kg7 49.Tfc6 Kf8! är
möjligt. 50.Tc7? faller nu på
50...De2+.
49.Th6 Kf8
Matten måste förstås avvärjas.
50.Thf6+
Efter 50.Ta8+ Kg7 51.Td6!? för
att sätta matt på sjätte raden, kan
svart spela 51...Kf7 (även
51...De2+ 52.Kxg3 De1+ verkar
ge remi eftersom vits torn är
taktiskt utsatta) 52.Kf5 Dc2+
53.Kg5 Df2 och det är svårt för
vit att komma vidare.
50...Ke7 51.Tae6+ Kd7 52.Td6+
Ke7

Sämre vore 52...Kc7?! p.g.a.
53.b5! g2 54.b6+ Dxb6 (54...Kb7
tillåter 55.Td7+ Ka6 [eller
55...Kc8? 56.Tc7+] 56.b7+ Ka5
[eller 56...Ka7? 57.b8D+!]
57.Td5+ Ka4 58.Ta6+ och bonden går i dam med schack)
55.Txb6 g1D+ 56.Kh5 och vit
har vinstchanser.
53.Tfe6+ Kf7
Här enades vi om remi.
Efter denna kampremi blev läget
i toppen något mer tillspetsat.
Inför nionde och sista ronden
hade García Palermo 7 poäng
tillsammans med José Cubas, en
IM från Paraguay som i turneringen endast hade noterat en
förlust mot Carlos. Efter dem
fanns tre spelare på 6½: Sergio
Giardelli och Salvador Alonso,
båda IM från Argentina, samt jag
själv.
Partierna García Palermo–
Alonso och Cubas–Giardelli slutade i snabba remier. Jag hade
således chansen att komma upp
på samma poäng som toppmännen om jag lyckades besegra en
av Sydamerikas starkaste spelare
genom historien, likaså rival
under decennier till Spassky,
Fischer och andra världsmästare,
den argentinske stormästaren
Oscar Panno.
Johan Hellsten
Oscar Panno
Dambondespel (A 40)
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 c5 4.d5
Lxc3 5.bxc3 f5

Pannos framgångsrika karriär inleds redan i början av 50–talet,
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Johan Hellsten mot Oscar Panno inför sista ronden. Två av Hellstens elever vid ringside.
och i databasen hittar man mer
än tusen partier med honom som
svart. Givetvis missade jag Abarca–Panno, Mar del Plata 2002,
det enda partiet i vilken den här
ställningen uppkom. Men okej,
det är aldrig fel att ha putsat lite
på nimzoindiern. Den här något
udda varianten har blivit populär
på senare tid, bland annat hos
starka spelare som vill vinna behändigt mot lågrankat motstånd
i öppna turneringar. Svart spelar
på att snabbt ta ut pjäserna för
att senare angripa vits dubbelbönder. Framstöten till f5 syftar
till att motverka e2–e4. Efteråt
förklarade Panno att han ville ha
komplicerat spel i vårt parti för
att försöka vinna det, vilket är
begripligt med tanke på att han
hade en halv poäng mindre än
jag.
6.e4
En av de teorikunnigaste spelarna i Argentina är den internationelle mästaren Guillermo Soppe
och han berättade senare för mig
att vit i denna ställning har elva
28
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olika drag till sitt förfogande!
Jag har aldrig studerat varianten
seriöst men väl fått den emot mig
ett par gånger på ICC, och även
snappat upp att det finns två
intressanta gambitar: 6.e4 och
6.g4. Efter lite betänkande föll
jag för den förstnämnda.
Efter 6.g4 fxg4 7.h3 verkar
7...g3! starkt. Slår vit på g3 har
idén med f2–f4 och e4–e5 förverkats, medan han efter 8.f4!?
Sf6 får vara beredd på att svart
slår vakt om sin bonde genom
Sh5.
Pannos ovannämnda parti fortsatte 6.Sh3 Sf6 7.f3 Da5 8.Ld2
d6 9.Sf4 Sbd7 10.Db3 (10.Se6
besvaras med 10...Se5) 10...Sb6
11.h4 Ld7 12.a3 (inget vackert
drag, men vit hade problem med
c4) 12...O–O–O 13.e3 Da4! 14.
Da2 Sh5! 15.Sxh5 gxh5 16.Le2
Thg8 17.Kf2 Tg7 18.g3 Tdg8
19.Thg1 Kb8 20.Ld3 e5! och
svart hade initiativet. Vits löparpar gör ett blygt intryck i de här
ställningarna. Jag tror att den här
varianten ska behandlas hårdare.

6...fxe4 7.f3 e5
En energisk fortsättning: svart vill
göra sig av med en eventuell
efterbliven bonde på e–linjen.
Efter 7...exf3?! 8.Sxf3 följer
vit upp med Ld3 och O-O.
Utvecklingsförsprånget och den
halvöppna e–linjen är resurser.
Säkrare är 7...d6 8.fxe4 Sf6
9.Ld3 och nu antingen 9...Da5
10.Dc2 Sbd7 11.Sf3 Sg4 eller
9...Sbd7 10.Sf3 Se5!?, i bägge
fallen med komplicerat spel.
8.dxe6
En av svarts poänger är att 8.fxe4?
faller på 8...Dh4+.
8.d6 Sc6 9.Sh3 Da5 ger skumt
spel och jag är inte säker på vem
som egentligen ligger efter i utvecklingen.
8...De7
En överraskning. Jag trodde att
Panno sökte dambytet efter
8...dxe6 9.Dxd8+ Kxd8, eftersom den äldre generationen ofta
föredrar förenklingar mot de mer
nyanlända i schackets värld. Men
han var som sagt inställd på
kompromisslöst spel. Vit verkar
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hur som helst stå lite bättre efter
10.Lg5+ Ke8 11.O-O-O Sd7
12.fxe4 h6 13.Lh4 b6 14.Ld3
Lb7 15.Sf3 eller 11...Sc6 12.fxe4
h6 13.Lh4, tack vare löparparet.
9.Sh3!
Pjäserna måste ut. Eftersom
löparen bara har e2 till sitt förfogande får springaren ta h3 där
den dock kommer bra och kan
hoppa till f4 eller g5 vid behov.
Allt annat var långsammare,
t.ex. 9.exd7?! Lxd7 följt av Sc6
och O-O-O, och svart tar initiativet.
9...Sf6
Logiskt med tanke på att vit efter
springarhoppet till h3 var beredd att slå på e4.
10.Le2
Jag var efter på klockan men nu
började spelet gå som på räls.
Det här draget gjorde jag strax
efter att ha blivit avskräckt av
varianten 10.fxe4?! Sxe4 11.Ld3
O-O! och 12.Lxe4? besvaras med
12...Dh4+.

10...exf3?!
Även Panno hade nu fått börja
tänka men här fattade han ett
tveksamt beslut.
Medan 10...O-O ger vit initiativet efter 11.Lh6 (ett typiskt
drag i de här ställningarna)
11...Td8 12.O-O dxe6 13.De1!
följt av Dh4, var 10...dxe6 ett
säkert alternativ. Efter 11.O-O
e5 12.Sf2 O-O (svart ska nog låta
bli 12...exf3?! 13.Lxf3 och båda
vits löpare blir aktiva, liksom i
partiet) 13.Sxe4 Sxe4 14.Dd5+
Kg7 15.Dxe4 Lf5 16.De3 står vit
endast något bättre, tack vare
löparparet.

11.Lxf3 dxe6
Tanken var att fortsätta med
11...Dxe6+?, men nu lade Panno
märke till att efter 12.Kf2! O-O
(eller 12...Se4+ 13.Lxe4 Dxe4
14.Te1 O-O+ 15.Kg1 Dxc4 16.
Lh6 Td8 17.Te7 och svarts kung
är försvarslös) 13.Te1 Dxc4
14.Kg1! (inte 14.Lh6? Dh4+) går
svarts ställning knappast att rädda, t.ex. 14...Dxc3 15.Lh6 Dd4+
16.Dxd4 cxd4 17.Te7! Sc6
18.Tg7+ Kh8 19.Sg5 Sd8 (eller
19...Se5 20.Te7) 20.Te7 Tg8
21.Tf7! med vinst.
12.O-O Sbd7
Efter12...O-O 13.Lh6 Td8
14.De2 e5 15.Lg5 står vit klart
bättre trots bonde mindre. Svart
har taktiska problem på diagonalen h4-d8 och Sf4-d5 är på gång.
13.Lh6
Vit förhindrar svarts rockad och
bereder samtidigt vägen för damtornet.
13...e5?
Svart planerar e4, Se5 etc. men
efter vits replik kan han nästan
inte dra.
Vid kvällsmaten undrade Giardelli, till slut fyra i turneringen,
om inte svart kunde ha gått
tillbaka med springaren till g8 i
något läge, för att sedan återvända med den till f6. Här verkar
denna idé vara enda chansen:
efter 13...Sg8! 14.Lg5 Sgf6
15.Da4 O-O 16.Tae1 följt av
Sf4 har vit ett klart initiativ, men
svart lyckades i alla fall rockera.
Efter vits nästa drag blir det en
omöjlighet.

14.Da4! Kd8
Det var svårt att föreslå någon-

ting bättre. Till exempel faller
14...e4 på det naturliga 15.Tae1
följt av Sf2.
15.Da5+!
Kungen tillåts inte sätta sig i
säkerhet. 15.Tad1 eller 15.Tab1
var säkert inte heller fel men
partidraget är hårdare.
15...b6 16.Da4 e4
Svart tvingas öppna diagonalen
h2–b8 eftersom 16...Tb8 faller
på 17.Dxa7 och vits pjäser angriper från alla håll.
17.Dc6 Tb8 18.Lf4 Se5?
Även 18...Tb7 förlorar omgående efter 19.Sg5 Te8 20.Tae1.
Uthålligast är 18...Lb7 19.
Dc7+ Ke8 20.Tae1 h6 (20...Dd8
21.Dd6 är inte till någon nytta)
21.Sf2 De6 (nu faller 21...Dd8
på 22.Sxe4). I denna ställning är
22.Ld6!, med idén 23.Sxe4 Sxe4
24.Lxe4 Lxe4 25.Tf4, avgörande. Stoppar svart detta med
22...g5, vinner 23.Sxe4 Lxe4
24.Txe4! Dxe4 (eller 24...Sxe4
25.Lh5+) 25.Lxe4 Sxe4 26.Te1.
19.Tad1+ Ld7
Svart är också förlorad efter
19...Sfd7 20.Dxe4 Sxf3+ 21.
Dxf3.
20.Lxe5 Dxe5 21.Lg4! uppg.
Det går inte att hålla både f6 och
d7.
Jag var så pass nöjd med detta
parti samt över att till sist ha fått
ihop ett normalresultat i turneringen att det inte störde mig så
mycket att Cubas kom före på
särskiljning. Här i Sydamerika
brukar man lotta strax före prisutdelningen om vilket särskiljningssystem som ska användas,
detta för att undvika uppgjorda
partier i slutronden. Både min
Bucholz och Bucholz-special var
bättre än paraguayarens men
efter fadäsen i rond tre var min
progresivo klart sämre, och det
blev denna som “vann“ lottningen. García Palermo hade naturligt nog högst poäng i samtliga
tre särskiljningssystem och korades till vinnare.
Vid den ståtliga prisutdelningen fick pristagarna som sedvanTfS nr 1/2005
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ligt är säga några ord till publiken
och jag nämnde bland annat att
Carlos spelat bättre än alla andra
och förtjänat förstapriset. Denne
blev inte svaret skyldig och
uttryckte tacksamhet för mina
ord men att det var en “optisk
illusion“ att han skulle ha spelat
bäst ... Allt avslutades med vin
och mat och jag hoppas återvända till Mendoza i en snar framtid.
Mina elever var också nöjda med
erfarenheten och för dem är det
extra viktigt att spela turneringar
som denna.
Till sist ett par anekdoter som
Panno berättade för oss andra
under de gemensamma måltiderna. Jag reserverar mig för eventuella sakfel.
1. En ung Miguel Najdorf ska
möta Gösta Stoltz i en turnering
i Buenos Aires. Medveten om
den svenske mästarens dryckesvanor bjuder han honom på rejäla mängder alkohol före partiet,
för att enklare kunna besegra
honom, och Stoltz tar tacksamt
emot. Men partiet blir något helt
annat än vad Najdorf hade tänkt
sig: Stoltz fullständigt spelar ut
honom. Plötsligt bjuder Stoltz,
trots överlägsen ställning på
brädet, remi. Najdorf antar
förvånat och frågar sedan Stoltz
varför denne bjöd remi. Stoltz
svarar att “ja, men vi är ju vänner,
du bjöd ju mig på en massa att
dricka“ ...
2. I Buenos Aires 1972 följer
argentinarna intresserat VMmatchen mellan Spassky och
Fischer i fjärran Reykjavik. En
inhemsk mästare visar dragen på
ett demonstrationsbräde inför en
talrik publik. Under genomgång
av det tredje partiet (Fischer svart
i Benoni), är det en amatör som
försynt frågar om inte svart kan
spela 11...Sh5. Mästaren vrider
sig och uttrycker sig i mycket
förklenande ordalag om dragets
kvalitéer och avslutar med att
“ett sådant drag kan endast
föreslås av en fjärdekategorispelare!“. Varpå Fischer drar
11...Sh5 ...
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26802

3. Under en olympiad ska ett
sydamerikanskt lag möta Sovjetunionen, och för dess förstabordsspelare handlar det om att spela
svart mot ingen annan än Michail
Botvinnik. Lagkamraterna frågar
ivrigt “Maestro, vad blir det för
öppning mot Botvinnik?“. Förstabordsspelaren förklarar att det
troligen blir Damgambit, och
tillägger att helt uteslutet är 1.e4
eftersom Botvinnik endast spelar
så när han har att göra med svagt
motstånd! Första draget i partiet:
1.e4 ...

Slutställning:
1. GM Carlos García Palermo,
Argentina; 2. IM Jorge Cubas,
Paraguay; 3. GM Johan Hellsten,
Sverige, alla 7½ poäng.
4. IM Sergio Giardelli, Argentina; 5. IM Lucas Liascovich,
Argentina; 6. IM Jorge Rosito,
Argentina; 7. IM Salvador Alonso, Argentina; 8. IM Guillermo
Soppe, Argentina: 9. GM Pablo
Ricardi, Argentina; 10. Francisco Salguero, Argentina, alla 7
poäng.
(9 ronder, 148 spelare)

Cala Millor 2004

Schack på Mallorca
Av Jonas Eriksson

n dag när jag satt och tittade
ut på vintermörkret fick jag
ett samtal från soliga spanska
breddgrader. Det var Pontus
Carlsson som frågade om jag hade
lust att åka och spela en sluten
IM–turnering på Mallorca i mitten av december. Turneringen
skulle spelas i turistparadiset Cala
Millor och arrangören skulle stå
för hotell med helpension. Eftersom det lät för bra för att vara
sant så sa jag sa något i stil med
“Det låter kanon, men ..“
“Vad har du för elo?“ avbröt
Pontus.
Aha, tänkte jag, det var för bra
för att vara sant. Därefter harklade jag mig och mumlade fram
“2292“. Jag hade tänkt följa upp
med några väl valda bortförklaringar som att jag nästan aldrig
spelar elotävlingar, aldrig tränar
och helt enkelt aldrig har tid
att komma högre upp i schack-

E

hierarkin. Men Pontus avbröt mig
än en gång med:
“Är du säker? För jag har för
mig att du hade 2299“!?
Förödmjukande tystnad.
Dags att försvara mig:
“Jo, jag hade 2299, men så blev
jag sjuk i Rilton Cup, spelade
dåligt och tappade en del poäng.
Du vet, jag spelar ...“
“Ja, du spelar alldeles för lite.
Det här med rankingen kan bli
ett problem. Egentligen behöver
du över 2300, men det finns en
liten möjlighet. Jag ringer och
kollar med Juan Pedro (arrangören) och ser om det blir tillräckligt högt snitt.“
Efter att ha lagt på luren ställde jag mentalt in mig på att det
inte skulle bli någon tävling och
fortsatte titta ut i vintermörkret.
Efter en halvtimme ringde telefonen igen.
“Är du fortfarande intresserad
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av att spela?“ Pontus lät oväntat
glad i hågen.
“Ja!?“
“Tydligen är det så pass många
högrankade spelare att ditt tal
räcker, så det är bara att boka
flygbiljett.“
Jag behöver knappast beskriva
hur lägligt den här möjligheten
kom. Det finns inte många saker
jag avskyr mer än den svenska
vintern, och att dessutom få spela schack i en stark tävling kändes
som en trevlig utmaning. Nu var
det bara det här med att jag måste jobba in en massa tid för att
kunna ta ledigt (som företagare
är det svårt att hitta några större
luckor i kalendern, även om
fördelen är att schemat oftast är
mer flexibelt), så den nästföljande tiden blev tuff. Men till slut
stod jag där, framför det fyrstjärniga Hotel Said i Cala Millor, med
64 rutor i skallen och efterlängtad sol i ögonen.
Innan jag presenterar partier
och ger tävlingsförloppet lite
kortfattat kan det passa sig att
nämna att maten, hotellet och
arrangemanget var förstklassigt.
Den enda lilla plumpen i protokollet var att domaren försov sig
till en morgonrond och att vi
därför var tvungna att starta en
halvtimme senare. Men det är ju
lite typiskt för den spanska mentaliteten, som kan beskrivas med
ordet “tranquilo“ (eller uttrycket
“ta det piano“), och som jag
annars uppskattar.
Schemat i tävlingen var minst
sagt tufft. Med många starka
spelare (kategori 5), Fides nya
betänketid (90 minuter + 30 sekunder per drag) och två dubbelronder, var det uppenbart att det
inte skulle handla om mycket till
semester. I bergertävlingar gäller
det också att förbereda sig väl
inför varje parti, vilket innebär
en hel del arbete både före och
efter ronderna. Som tur var hade
Pontus sin sedvanliga schackuppsättning med dator, femhundra
schackböcker (nja, något i den
vägen), och bräde med sig, så

själv hade jag bara tagit med det
allra nödvändigaste – det vill säga
min gitarr.
Turneringen började hyfsat för
oss båda. Men man kunde redan
i första ronden märka att Pontus
var speltrött efter att ha utkämpat fem hårda tävlingar på två
månader, och han flyttade därför
runt pjäserna sunt och accepterade en tidig remi. Själv mötte
jag hemmafavoriten Mascaro som
faktiskt hade varit något av ett
samtalsämne före tävlingen. Mascaro (FM, 2323) hade nämligen
fått bäst villkor av alla startande,
trots att starka spelare som IM
Chamrakulov och IM Campos
(både cirka 2500) var med. Det
blev extra lustigt av att ordet mas
betyder mycket och ordet caro
betyder dyr. Alltså blev hans
namn översatt till svenska ungefär “mycket dyr“, vilket på sätt
och vis var sant.
Mascaro hade dock – till hans
försvar – gjort en mycket fin
prestation i OS och klarat IM–
normen. Belönad med de vita
pjäserna hade han därför sett
partiet mot “patzero Eriksson“
som ett naturligt 1–0. Det verkade faktiskt som att jag och
spanjoren Juan Gaya på förhand
var utsedda till offer som skulle
slaktas för att IM–aspiranterna
skulle kunna ta sina inteckningar. Så var det i alla fall många som
hade planerat tävlingen. Och visst
kan jag på sätt och vis förstå dem,
med tanke på att Juan och jag var
rankade sist respektive näst sist,
men jag är samtidigt emot idén
att planera en tävling. Dessutom
tycker jag inte om att bli betraktad som ett offer, även om det i
det här fallet kan ha varit något
av en välsignelse eftersom Mascaro spelade för hårt på vinst i en
lika ställning och förlorade.
Efter den vinsten kom flera
personer fram och gratulerade
mig som om jag hade stått för
århundradets överraskning.
Vilket förstås var trevligt, men
också ytterligare ett bevis på hur
de hade värderat min schackliga

(o)förmåga.
Nästa rond skulle jag dock
sättas på prov ordentligt. Min
motståndare var tidigare ungdomsvärldsmästaren Chamrakulov, som när det begav sig
placerade sig före Gristjuk, Vallejo och andra världsstjärnor.
Chamrakulov är en lustig figur
som rör sig som en berusad köttbulle, spelar snabbt, och gör rejäla grimaser – varje gång man gör
ett drag – som signalerar: “Vad är
det där för ett drag? Vad är det
för en klåpare jag spelar mot?“
Kaxigare kille har jag sällan
träffat och jag ville därför bestraffa honom genom att vinna
partiet. Efter ett märkligt jojoparti där ställningen pendlade i
ungefär den här ordningen: lika,
bättre, lika, sämre, förlust, sämre, vinst, förlust. Det var som om
partiet var kulan på ett roulettbord som hela tiden studsade
mellan hopp och förtvivlan. Jag
har aldrig haft särskilt mycket tur
i roulett och i min eviga tidsnöd
inträffade följande fars:
Jonas Eriksson

Ibragim Chamrakulov
Vit har pjäs och två bönder mer,
men svart har lite roliga tricks.
55...Kf5
Det hotar helt plötsligt matt med
h5–h4. Men det finns ju, som
alltid, ett litet aber. Vit är vid
draget.
56.Tb5+ Kg6 57.Te7?
Det sätter ställningen i onödig
gungning. Efter 57.Tf8 hade det
varit lätt vinst.
TfS nr 1/2005
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Foto: Jonas Eriksson

Pontus Carlsson
firade födelsedag
och IM-inteckning.
57...h4+ 58.Kg4 Tc2 59.f4??
En riktig blunder. Vit hade
fortfarande chansen att avgöra
partiet genom att schacka bort
min kung från sjätte raden, men
Chamrakulovs övermod leder
nästan till hans undergång.
Tyvärr bara nästan ...
Rätt var 59.Te8 Txf2 60.Tg8+
Kf7 61.Tbb8 Txg2+ 62.Kf5 och
vit vinner.
59...Txf2
Nu är vit förlorad – om han inte
möter en klumpig Eriksson med
sekunder kvar på klockan vill säga.
60.fxg5
60.g3 Tg1 är också kört för vit.
60...Txg2+??
Nej!! Hur pantad får man vara?
Jag har tyvärr inga bortförklaringar till varför jag inte spelade
60...Tg1. Jag hade till och med
sett varianten i mina tidigare
beräkningar. Men schack är ett
tragikomiskt spel med sekunder
som tickar och händer som inte
lyder hjärnan.
60...Tg1 leder förresten till att
vit blir matt.
61.Kf3
Nu är ställningen åter lika, men
32
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jag jagade bort kungen till säkerheten och förlorade efter ytterligare trettio drag.
Efter partiet hade jag av någon
anledning vunnit en gnutta respekt hos den kaxige uzbeken och
han tyckte det var märkligt att
han inte hade sett mig på något
internationellt ungdomsmästerskap.
I rond två mötte Pontus det
andra “lammet“ i tävlingen, Gaya,
och vann relativt bekvämt.
Rond tre innebar den första
ronden av en dubbelrond och
startade klockan halv tio på
förmiddagen istället för det sedvanliga 16.00. När jag var yngre
led jag av illusionen att vara en
morgonpigg människa, men nu
för tiden spelar jag nästan alltid
som en idiot när ronden börjar i
alltför nära anslutning till att jag
stigit ut ur duschen.
Den här gången blev jag totalt
uppläxad som vit i en nimzoindier av sympatiske chilenaren
Campos. Jag besparar mig själv
ytterligare smärta genom att
undanhålla läsarna partiet.

Pontus visade sig på sant
Kramnikhumör och spelade
ytterligare en snabb remi. Den
här Carlsson är sannerligen
stormästarmaterial, han kan ju
spela remi hur snabbt som helst!
Skämt åsido, när man inte är på
spelhumör kan det vara svårt att
motivera sig för ytterligare ett
schackparti. Starkt av Pontus att
bara defilera genom tävlingen –
utan synbara ansträngningar – till
en IM–inteckning.
Den enda fördelen med en
dubbelrond (förutom att man kan
spela tävlingar på färre dagar och
underlätta för spelare med jobb/
familj/ begränsat med tid) är att
man kan försöka vinna “tillbaka“
ett parti man har förlorat tidigare
på dagen. Som tur var så var det
dags för de två slaktdjuren att
mötas. I ännu en framgångsrik
holländare lyckades jag besegra
Gaya. Det gav mig femtio procent efter fyra ronder, något jag
inte var helt missnöjd med.
Hur det gick för Pontus i
dubbelronden? Två remier.
I rond fem gjorde jag mitt troligtvis bästa parti i turneringen:
Jonas Eriksson
Miguel LLanes Hurtado
Damgambit (D 40)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3
Jag blev som sagt utspelad i
Nimzoindiskt i rond 3 och kände
för ombyte.
3...d5 4.e3
Nu satt jag och hoppades på
Shabalovvarianten i Semislaviskt
(7.g4). Varför? Därför att jag
tycker om att ha roligt när jag
spelar schack.
4...c5
Äsch. Det blir aldrig som man
vill.
5.Sc3 Sc6 6.a3 cxd4 7.exd4 Le7
8.Ld3 dxc4 9.Lxc4
Det här blev ju inte så tokigt i alla
fall. Jag gillar att spela med isolani och en av de få schackböcker
jag verkligen försökt studera är
Alexander Baburins utmärkta
Winning Pawn Structures. Den
handlar mycket om isolani.
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Cala Millor, Spanien 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ibragim Chamrakulov
Juan Mellado
Steve Berger
Pontus Carlsson
Javier Campos Moreno
Miguel Llanes Hurtado
Pedro Mascaro March
Jonas Eriksson
Julian Zimmermann
Juan Gaya Yodra

9...0–0 10.0–0 b6 11.Te1 Lb7
12.La2
Profylax är inte så tokigt som
det låter – sådana här drag är helt
enkelt underbara att spela. Förutom att det gör ett Sc6–a5 ganska meningslöst har man ju den
barbariska idén med Lb1, Dd3 i
siktet.
12...Tc8 13.Dd3
Det här draget har inte spelats
i min databas och det kan vara
lite obehagligt att damen står
temporärt ogarderad bakom d4–
bonden, men svart måste nu ta
hotet Lb1, Lg5 på allvar. Dessutom förbereder jag de naturliga
utvecklingsdragen Lg5 och Tad1
med en trevlig ställning.
13...Tc7?!
Det här draget har jag lite svårt
att tro på, eftersom idén är långsam och svarts pjäser kommer att
trampa på varandra. 13...Dd6
eller 13...Dc7 verkar bättre.
14.Lg5 Td7 15.Tad1
Här kände jag mig tillfreds
med tillvaron. Mina pjäser är så
vackert aktiva.
15...Sd5
Det här draget brukar komma
förr eller senare, speciellt när
den svarta klaustrofobin tilltar.
Möjligtvis borde svart ha spelat
15...h6 istället. Efter att jag
backat med löparen kan man
tänka sig Te8, eftersom det ger
svart möjligheten att krypa till e7

UZB
ESP
GER
SWE
CHI
ESP
ESP
SWE
GER
ESP

2500
2423
2373
2360
2476
2431
2323
2292
2335
2230

m
m

m

■

½
½
0
½
½
½
0
0
½

½ ½
■ ½
½ ■
½ ½
½ 1
½ ½
0 ½
½ 0
½ 0
0 0

1 ½ ½ ½
½ ½ ½ 1
½ 0 ½ ½
■ ½ ½ ½
½ ■ ½ 0
½ ½ ■ 1
½ 1 0 ■
0 0 1 1
0 ½ 1 0
0 ½ 0 0

med kungen om det börjar brinna i knutarna.
16.h4
Det är möjligt att 16.Lb1 g6 17.
Lh6 är bättre, men jag gillar att
flytta bönder framför min egen
kung. Idén är helt enkelt att ramma den svarta kungsställningen
med h4–h5 efter det nödvändiga
g6.
16...Sxc3 17.bxc3 g6 18.Lh6
Llanes hade sett obekväm ut
sedan han insett att han var tvungen att spela mot en isolani och nu
började han skruva sig i stolen.
Nästa drag får ses som någon
sorts desperation, men 18...Te8
19.h5 ser inte heller jovialiskt ut
för svart.
18...Lxh4 19.Lxf8 Kxf8 20.De3
Kg7 21.Sxh4 Dxh4

22.d5!
Mycket starkt. Det finns ingen
anledning att låta svart spela Se7–
d5/f5.

1
½
1
1
1
0
0
■

1
½
1
1
½
0
1
1

0 ■
0 0

½
1
1
1
½
1
1
1
1
■

p

6
5½
5½
5½
5
4½
4½
4½
3
1

22...exd5 23.Lxd5 Tc7?
Läget var svårt, men efter det här
feldraget är det forcerad förlust
för svart. 23...Df6 hade gett
bättre chanser.
24.Lxc6 Txc6 25.Td7 Lc8 26.
Txf7+! Kxf7 27.De8+ Kg7

Sanningens ögonblick. I mina
beräkningar hade jag insett att
28.Dxc6 är enkel vinst och därför var det logiska alternativet.
Men väl framme vid ställningen
kunde min något överkonstnärliga hjärna inte motstå att väva ett
mattnät. Att jag nu gjort en liten
felberäkning är väl sådant som
man får leva med.
28.Te7+?!
Det här draget kastar inte bort
vinsten, men är egentligen helt
onödigt.
28...Kh6 29.Df8+
Här hittade datorn 29.Tf7. Som
tur är så är jag alldeles för mänsklig för sådana drag. 29.Tf7 Da4
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30.Df8+ Kh5 31.Txh7+ Kg5 32.
Dd8+ Tf6 33.Tf7 Df4 34.Txf6
Dxf6 35.f4+ Kf5 36.g4+ Ke6
37.Dxc8+ Kd5 och vit har bonde
mer, men måste nog vara en
dator för att ens kunna hoppas på
vinstspel. Vits kung är i mina
ögon för naken.
29...Kg5 30.g3?!
Ett litet feldrag i begynnande tidsnöd. Jag hade sett både 30.Dd8
och textdraget, men räknat galet.
30.Dd8 Tf6 (30...Df4 31.Dd5+
Kh6 32.Dxc6 Dc1+ 33.Kh2
Df4+ 34.g3 Dxf2+ 35.Dg2
Dxg2+ 36.Kxg2 och vit vinner)
31.g3 Da4 32.Dd2+ Kg4 33.
De2+ Kg5 34.De3+ och vit vinner.
30...Da4 31.Dd8 Tf6?
Efter 31...Kh6 32.Dd2+ g5 33.
Dd3 Tg6 34.Df3 Dc6 35.Df8+
Kh5 36.Txh7+ Th6 37.Txh6+
Dxh6 38.Dxc8 är det vit som har
vinstchanserna, men damslutspel
är aldrig lätt.
32.f4+?
I tidsnöd brukar spelkvalitén sjunka, men det här är ju löjligt.
32.Dd2+ Kg4 33.De2+ Kg5 34.
De3+ Kg4 35.Te4+ och vit vinner.
32...Kg4?
32...Kh6 33.Dxc8 Dd1+ och
remin är inte långt borta.

33...Kxg3 34.Te3+ Kxf4 35.Td3
Dc6?
35...Db5 leder enligt Fritz till
svart seger.
36.Dh3 Dc5+?
Det definitiva förlustdraget.
36...g5 37.Dh2+ Ke4 38.Dxh7+
Kf4 39.Dh2+ och det blir dragupprepning.
37.Td4+ Ke5
Nu blir svart matt.
38.De3+ Kf5 39.De4+ Kg5 40.
Dh4+ Kf5 41.Dg4+ uppg.

mord. Kanske hotet Lf6 var för
frestande, men nu blir e4–bonden en verklig akilleshäl. 25.Dd3
eller 25.The1 hade varit okej,
även om jag föredrar svart.
25...Sxg5 26.hxg5 Lc6
Helt plötsligt är vit verkligt illa
ute.
27.Sd4?
Det avgörande misstaget. Nu gör
Pontus processen kort.
27...Ta8 28.b3 Dxc3 29.Th3
Txb3+ 30.Sxb3 Lxe4+ 31.uppg.

Hur det gick för Pontus? Snabbremi.
I rond sex mötte vi var sin
tysk. Pontus var på spelhumör,
spelade draken och besegrade
Zimmerman:

Jag själv kom fel som svart i en
Caro-Kann och blev brutalt tillrättavisad:

Pontus Carlsson

Steve Berger

Julian Zimmermann

33.Dxc8+?
En tragisk komedi. 33.Te3!! och
vit vinner. Nu undrar jag om det
inte är vit som står på förlust,
men det finns en del obehagligheter kvar i ställningen. Jag vill
passa på att påminna om att det
fortfarande rör sig om den eviga
tidsnöden.
34
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Jonas Eriksson

En typisk drake har stigit ut ur
grottan och ställningen är jämn.
Pontus har dock spelat öppningen sedan barnsben och känner sig
hemma i de eldiga varianterna.
Zimmerman har hittills skött sig
bra och fortsätter att spela bra
några drag till.
20.gxh5 a4 21.hxg6 axb3 22.
gxf7+ Sxf7 23.Sxb3 Tb5 24.f4?!
Det här känns fel. Vit försvagar
den viktiga e4–bonden och med
det den viktiga diagonalen
h1–a8. Nu går det raskt utför.
24.Le7 Lc6 25.Lxd6 Dxd6 26.
Dxd6 Sxd6 27.Txd6 Kf7 och en
väldigt oklar ställning har uppkommit.
24...Dc4 25.Dg2?
Det här känns som rent själv-

Svarts kung står lite otryggt. Hur
utnyttjar vit detta bäst?
31.Ld6+! Kxd6 32.De5+ Ke7 33.
Dc5+ Ke8 34.Dc8+ Ke7 35.Txa7+
Sd7 36.Txd7+ Kf6 37.Dxf8 Df1+
38.Kb2 De2+ 39.Ka3 Dd3+ 40.
Kb4 Dd2+ 41.Kb5 Dg5+ 42.d5
uppg.
Rond sju var märklig och inte
vidare positiv med svenska ögon
sett. Jag spelade en harmlös öppning, min motståndare bjöd remi,
men jag ville som vanligt vinna
och spelade på. Jag fick dock inte
ut något särskilt och blev tvingad
till fredligt avslut genom dragupprepning. Pontus mötte
Chamrakulov och spelade osedvanligt hårt på vinst. Ja, istället
för att ta tillbaka en bonde och
stå lite bättre, så offrade han två,
fick alldeles för lite kompensa-
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Svenskmöte mellan Jonas Eriksson och Pontus Carlsson i sista ronden. En IM-inteckning stod på spel.

tion och förlorade. Pontus, som
tidigare förlorat mot Chamrakulov och känner en stark avsky
mot hans uppträdande, var inte
på något vidare humör den
kvällen.
I rond åtta skulle jag möta
Zimmerman och Pontus upprepade många gånger hur dålig han
tyckte tysken var. Kanske för att
han verkligen tycker det, kanske
för att peppa mig. Eftersom jag
själv är långt ifrån någon fantastisk schackspelare så vågade jag
mig dock inte på att ha några
förhoppningar. I mina ögon handlar schack ofta om bra och dåliga
dagar. Zimmerman hade som tur
var ingen vidare sådan och jag
vann i blott tjugo drag.
Pontus ville verkligen besegra
Mascaro, vilket hade medfört att
det räckt med en halva i sista
ronden för att ta en IM–inteckning. Efter att ha pressat i spanjoren i fem timmar, fick Pontus
inse att remin var ett faktum.

Detta gav oss båda läget att
vinst i sista ronden skulle ge en
IM–inteckning. Det var bara ett
problem: vi skulle mötas. Alltså
var förutsättningen klar: det fick
under inga omständigheter bli
remi, ett inte helt ovanligt resultat oss emellan. På något sätt
kändes ett troligt scenario som
att det skulle bli stenhård kamp
tills bara kungarna blev kvar
och att vi på så sätt skulle bli
tvungna att lämna Spanien utan
IM–inteckning.
Nu blev det inte alls så eftersom jag som vanligt kom snett
redan i öppningen och sedan blev
utspelad. Det kändes surt efteråt, eftersom det inte var första
gången jag var nära IM–normen,
men jag insåg samtidigt att Pontus är en starkare spelare och på
grund av detta sannolikt var mer
värd den. Jag fick glädja mig åt en
del vunna elopoäng och att jag
till nästa lista kan köpa FM–titeln
(Fide Master) och passande nog

titulera mig ”Fake master”!
Vi avslutar med en liten kombinationsövning:
Miguel Llanes Hurtado

Juan Gaya
Gaya spelade remi mot både
Chamrakulov och Campos och
visade att han kan spela riktigt
bra emellanåt. I detta parti
missade han dock en chans till ett
bättre slutspel. Ser du hur? Lösningen på sidan 44.
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Älskaren av löparparet
Av Ingemar Johansson

I

nte många verkligt starka spelare i schackhistorien är så
bortglömda som David Janowsky. Till dels beror det på att hans
glansperiod var mycket kort, inte
ens tio år, och dessutom blev
han eftertryckligt utklassad av
Emanuel Lasker i ett par matcher. Kring förförra sekelskiftet
betraktades han likväl som en av
samtidens allra starkaste schackmästare – och det med all rätt:
Steinitz, Lasker, Capablanca,
Aljechin – hela denna rad av
världsmästare tvangs vid skilda
tillfällen se sig besegrade av
Janowsky i enskilda partier. Den
glömska som har drabbat honom
är märkligt nog ändå av den digniteten att man kan få se hans
namn stavat på en mångfald
olika sätt. En förvirring som jag
dessvärre själv har bidragit till.
Jämförande studier av exempel
på hans namnteckning får dock
avgöra. David Janowsky ska det
vara.
Denne David föddes den 7 juni
1868 i en shtetl (ett litet samhälle
med övervägande jiddischtalande befolkning) nära Grodno i
Polen. Familjen flyttade senare
till Lodz, där Janowsky och hans
äldre bror snart nog frekventerade stadens schackklubb. Mycket
lite är känt om denna period,
men redan omkring 1890 etablerade sig Janowsky som professionell schackspelare i Paris. Man
kan tänka sig att han försörjde
sig på att spela om pengar på Le
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Café de la Régence och liknande
ställen. Han var också en hängiven hasardspelare, och efter sin
turneringstriumf i Monte Carlo
1901 (före bland andra Schlechter) gick han direkt in på kasinot
och spelade bort hela prissumman på rouletten.
I Paris räknades han snart bland
de främsta och från och med
1894 återfinns han i olika internationella turneringar. Det stora
genombrottet kom i mastodontturneringen i Wien 1898 där 19
av samtidens starkaste mästare
möttes dubbelrondigt. Sådana
begivenheter äger inte längre
rum, men så har också urtrista
multinationella bolag trätt i
kejsar Franz Josefs ställe som
schackmecenater. I eftervärldens
ögon är väl denne kejsares ära
något tvivelaktig, men här föranstaltade han i vart fall en
grandios drabbning där Tarrasch
och Pillsbury delade segern på
27½ poäng (särspelet vanns av
Tarrasch med 2½–1½). Trea kom
Janowsky med 25½, fyra Steinitz
med 23½ och femma Schlechter
med 21½. Längre ner i fältet
återfinns storheter som Tjigorin,
Burn, Maroczy, Alapin och Blackburne.
Det var inte bara resultatet
utan också spelstilen som med
ens förde fram Janowsky i första
ledet bland samtidens mästare.
Emanuel Lasker sa en gång att
“Janowsky kan stå på vinst sex
gånger om i ett parti, men så

tycker han det är så tråkigt att
partiet ska ta slut att han till slut
förlorar“. Det speglar rätt väl
Janowskys komplexa spelstil.
Han var förstås en utpräglad
angrepps- och kombinationsspelare, men det fanns ofta något
raffinerat över hans partianläggningar. Vi ska se ett exempel från
Wien 1898:
David Janowsky
Michail Tjigorin
Spanskt (C 66)
Wien 1898
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.
0–0 d6 5.Sc3 Le7 6.d4 Sd7
En numera mycket ovanlig variant. Normalt är 6...Ld7.
7.Se2 0–0 8.Sg3 Lf6 9.c3 Sdb8
10.Le3 a6 11.Lc4 Sd7 12.h3 De8
13.Dd2 Se7 14.Tfe1 Sg6 15.Sh5
Kh8?!
Början till en kryptisk omgruppering. Efter t.ex. 15...De7 16.
Sxf6+ Sxf6 17.Dc2 Te8 18.Sg5
Le6!? blir det lite mer dynamiskt.
16.Ld3 Tg8 17.Sh2 Sdf8?! 18.d5
Vit bestämmer sig för att låsa
centrum och satsa på bondestorm. Annars såg 18.Sxf6 gxf6
19.Tad1 intressant ut.
18...Lh4 19.c4 Se7 20.Sf3 f6
21.g4 g6
Efter 21...Sfg6 kan vit gå till
motoffensiv på andra flygeln med
22.c5.
22.Sg3 Lxg3 23.fxg3 g5?!
Det leder till en för svart olycklig
blockad. Med en blockerad
kungsflygel skulle vit kunna
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utnyttja sitt initiativ på damflygeln, där c4–c5 och spel på c–
linjen är intressant. Men i stället
för den strategin försöker Janowsky ändå åstadkomma något på
kungsflygeln. Och till slut öppnar sig möjligheter på h–linjen.
Möjligt var 23...Sd7!? och om
24.g5 så 24...Tf8 25.gxf6 Sg8!?.
24.Tf1 h6 25.Tf2 Sh7 26.Taf1
Sg6 27.Th2 Kg7 28.Dc3 b6
29.Lc1 Tf8 30.Se1 Se7 31.Le2
Ld7 32.Sg2 Dc8 33.Se3 Th8
34.Kg2 Db7 35.Tfh1 Tag8 36.Lf3
Sf8 37.Ld2 a5
Svart kan egentligen bara vänta.
Om t.ex. 37...Sfg6 så 38.h4 gxh4
39.Sf5+ Kf8 40.Sxh6 hxg3 41.
Sxg8 gxh2 42.Sxf6 c5 43.Txh2
Txh2+ 44.Kxh2 med klar vit
fördel.
38.Dc1 Le8 39.h4 Lg6 40.Sf5+
Efter 40.hxg5! är det svårt att se
hur svart ska hejda vits genombrott, t.ex. 40...hxg5 41.Sf5+
Lxf5 42.gxf5 Sd7 (42...Txh2+
43.Txh2 Sh7 44.Dh1) 43.Txh8
Txh8 44.Lxg5!.
40...Lxf5 41.gxf5 Sh7 42.hxg5
Med det följande offret i sikte.
42...Sxg5 43.Lxg5 hxg5 44.Th5
Txh5 45.Txh5

45...Dc8!
Efter 45...Th8 fungerar offermaskineriet felfritt: 46.Txg5+!
fxg5 47.Dxg5+ Kf7 (47...Kf8 48.
f6 Sf5 49.exf5 c6 50.dxc6 Dh7
51.Lh5!) 48.Lh5+ Txh5 49.
Dxh5+ Kg7 50.Dg4+ Kf7 51.f6
Kxf6 52.De6+ Kg5 53.Dxe7+
och med damen offside har svart
inte mycket att sätta emot g–
bondens frammarsch.
46.Txg5+!? fxg5 47.Dxg5+ Kf8

48.Dh6+ Ke8 49.Lh5+ Kd8?
Efter 49...Kd7! tycks vits angrepp
rinna ut i sanden, t.ex. 50.De6+
(50.f6 Df8) 50...Kd8 51.Df7 Th8
52.f6 (52.Lg4 Te8) 52...Sxd5!
följt av 53...Dd7.
50.f6 c6
Eller 50...Sf5 51.Dh7 Tf8
(51...Txg3+ 52.Kf2 c6 53.f7) 52.
exf5 Dd7 53.Dg7!.
51.Dh7 Kc7 52.fxe7 uppg.
Under de följande åren kom framgångarna slag i slag: Janowsky
slutade tvåa efter Lasker till-

sammans med Pillsbury och
Maroczy i London året därpå.
1901 vann han i Monte Carlo
före Schlechter och Tjigorin, i
nästa upplaga av samma turnering (1902) var det tredjepriset
han spelade bort vid rouletten
(Maroczy och Pillsbury delade
segern en halva före Janowsky).
Senare samma år triumferade han
vid det tyska schackförbundets
kongress i Hannover före Pillsbury, och i efterhand måste detta
betraktas som en av hans starkaste insatser. Det avgörande
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partiet spelades i näst sista ronden, och Janowsky gjorde här
verkligen skäl för epitetet “löparparets älskare“. Sällan har väl
någon burit det med sådan rätt.
Harry N. Pillsbury
David Janowsky
Spanskt (C 84)
Hannover 1902
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0–0 Le7 6.Sc3 b5 7.Lb3 d6
8.d3 Sa5 9.Se2 Lb7
Vi befinner oss åter i en variant
som sällan spelas idag.
10.Sg3 Sxb3 11.axb3 g6?!
En försvagning, men 11...0–0
12.Sf5 Lc8 kändes antagligen fel.
12.c4
Vit kvitterar med att skapa ett
hål på d4, dit svarts springare
strax beger sig. 12.Lg5 0–0 13.
Dd2 var tänkbart.
12...Sd7 13.Se1
Släpper bevakningen av d4 för
att kunna avancera med f–bonden. 13.Lh6 ser naturligt ut.
13...Sc5 14.f4 Se6 15.f5 Sd4
16.Le3 Lg5 17.Lxd4 exd4 18.Sc2
c5 19.Df3 0–0 20.f6!? Te8 21.h4
Lh6
Om 21...Lxh4 så vinner vit pjäs
(lite riskabelt, tycks det) efter
22.Df4 g5 (22...Lxg3? 23.Dh6)
23.Dg4 Lc8 24.Dh5 Te5 25.Sh1
följt av g2–g3.
22.Se2
Pillsbury vill ha med g–bonden
också. Med rätta ratade han 22.h5
Te6 23.Dg4 Txf6 24.Sf5 Lg7
25.Sxg7 (25.h6 Lf8 26.Dg3 Kh8)
25...Txf1+ 26.Txf1 Kxg7.
22...bxc4 23.bxc4 Db6 24.Tab1
Db3 25.Sa1 Db4 26.g4 Le3+
27.Kg2 Da4 28.Sg3 Te5 29.Tbe1
Lh6
Janowsky är rädd om sitt löparpar. På t.ex. 29...Lc8 har vit
kvalitetsoffret 30.Txe3 dxe3 31.
Dxe3.
30.g5 Lf8 31.Te2 Lc8 32.Sh1
Onekligen en originell ställning
med löparna på sina utgångsfält
och springarna i hörnen. De lätta
pjäserna har svårt att komma till
sin rätt.
32...Tb8 33.Sf2 Dd7 34.Dg3 h5
38
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35.b3 Lb7 36.Ta2 Tbe8 37.Sh3?
Pillsbury vittrar inte faran.

37...Txe4!
Det är detta genombrott som
Janowsky har spelat på de senaste dragen. Nu dyrkas vit ställning
upp, och löparparets styrka
växer.
38.dxe4 Txe4 39.Kh2 Te3 40.
Dxe3
Det gavs inget bättre.
40...dxe3
Svart står på vinst.
41.Sc2
Eller 41.Sf4 d5 42.Kg1 d4 43.Sd5
d3 44.Sxe3 Dd4 45.Te1 Dxh4.
41...d5
En än mer instruktiv vinstväg var
41...e2! 42.Tf2 d5 43.Txe2 Ld6+
44.Kg1 Dg4+.
42.Sxe3 d4 43.Sg2 Lxg2 44.Txg2
Ld6+ 45.Sf4 Df5 46.Tgf2 Dg4
Och så rasar vits ställning ihop
för gott. Vi får ha överseende
med Pillsbury för att han spelade
vidare. Partiet gällde ju förstaplatsen.
47.Kh1 Dxh4+ 48.Kg1 Dg3+ 49.
Kh1 Dxb3 50.Kg2 Dxc4 51.Te1
d3 52.Te8+ Kh7 53.Sxd3 Dxd3
54.Tfe2 Dg3+ 55.Kh1 Dh3+ 56.
Kg1 c4 57.Tf2 Dg4+ 58.Kf1 Lc5
59.Td2 Dxg5 60.uppg.
Kring så färgstarka spelare som
Janowsky florerar så gott som
alltid historier och generaliseringar. Det ligger säkerligen någonting i Marshalls ord om att
“Janowsky kunde vara fruktansvärt envis, hade han slagit in på
fel väg så kunde han följa den
med större beslutsamhet än
någon annan människa jag har

träffat“. Men det var inte en fråga
om dumdristighet i sig; Janowsky hade en starkt utvecklad
schackkänsla (så gott som alla
samtida bedömare framhåller
hans enastående intuition), och i
slutet av sitt liv rekommenderade Aljechin sin unge spanske
skyddsling Arturo Pomar att
fördjupa sig i hur Janowsky
handskades med löparparet. Det
är förstås kungsord som heter
duga.
I följande parti, som också
spelades i Hannover 1902, tar
Janowsky död på en annan av
myterna om sig själv, den att han
konsekvent vägrade att byta dam,
nämligen. Så gör han här mot
William Napier och sedan sköter
löparparet i kombination med
aktiva torn om resten.
William Napier
David Janowsky
Spanskt (C 84)
Hannover 1902
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0–0 Le7 6.Sc3 b5 7.Lb3 d6
8.d3 Sa5 9.Se2 Lb7 10.Sg3 g6
11.De2 Sxb3 12.axb3 0–0 13.Lh6
Nu tar partiet definitivt en annan
vändning än drabbningen Pillsbury–Janowsky från samma turnering.
13...Te8 14.Sd2 d5 15.Tad1 Dd7
16.h3 Kh8 17.Sf3 Ld6 18.Dd2
Sg8
I stället för att vinna bonde med
18...dxe4 satsar Janowsky på att
plocka bort fridstöraren på h6
från brädet för att sedan själv ta
hand om de svarta fälten.
19.d4 Sxh6 20.Dxh6 Lf8 21.Dg5
exd4 22.Sxd4 Lg7 23.Sf3
En intressant ställning. Janowsky
ratar en bondevinst till förmån
för dambyte. Bilden av honom
som obstinat angreppsspelare är
förstås inte sann.
23...De7
Efter 23...Lxb2 får Napier visst
motspel med 24.c4.
24.exd5 Dxg5 25.Sxg5 Kg8
26.S5e4 Ted8 27.c4 Lxb2 28.Sc5
Lc8 29.Sd3 Lg7 30.Sb4 Lb7 31.
cxb5 axb5 32.Se4 Ta3 33.Sc5
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Lc8 34.Sc6 Tf8 35.Tfe1 Lf6 36.
Te4 Kg7 37.Tb4 Te8 38.Txb5 Ta2

Svart tycks ha kompensation för
bonden i kraft av löparparet och
den förestående ockupationen av
andra raden.
39.Sd3?
Bättre chanser erbjöd 39.Tb8!,
t.ex. 39...Tc2 40.b4 Tee2 41.Tf1
med oklart spel.
39...Tee2! 40.Tc5 Lf5 41.Sc1
Ted2 42.Tf1
Eller 42.Sxa2 Txd1+ 43.Kh2 Td2
44.Sab4 Txf2 med fördel för
svart.
42...Tab2 43.Tc4 Txd5 44.Sb4
Tdd2 45.Tf4??
Förlorar direkt men vits ställning
var mycket svår. Bäst var förmodligen 45.g4, t.ex. 45...Lb1
46.Txc7 Lh4!.
45...c5 46.Sc6 Lg5 47.Tc4 Le3!
48.Kh1 Txf2 49.Txf2 Txf2 50.Kh2
Lxc1 51.Txc1 Le4 52.Kg1 Txg2+
53.Kf1 Lxc6 54.Txc5 Lf3 55.Tc3
La8 56.uppg.
Napiers porträtt skisserade jag
lite lätt i artikeln om turneringen
i Cambridge Springs 1904 i TfS
nr 4/04, och där berättade jag
också en del om mecenaten Isaac
Rice och schackmästarnas samvaro på s/s Pretoria. Marshall fortsatte sitt triumftåg i hemlandet,
men merparten av de övriga återvände till Europa med samma
flytetyg. På hemresan arrangerades bland annat en match om
sex partier mellan Marco och
Janowsky med en variant av
avböjd kungsgambit (alltså inte
Ricegambiten) som stipulerat
tema. Janowsky vann matchen

med 4–2. Här följer det sjätte
matchpartiet, spelat någonstans
på Atlanten den 13 juni 1904.
Georg Marco
David Janowsky
Kungsgambit (C 30)
Ombord på SS Pretoria 1904
1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Df3
Ett drag som på sin tid prövades
av Charousek.
3...Sc6 4.c3 d6 5.Lc4 Sf6 6.d3
0–0 7.f5 d5 8.Lb3 dxe4 9.dxe4
Dd6 10.Lg5
En mycket intressant fortsättning
som Janowsky själv föreslog var
10.g4, t.ex. 10...a5 11.g5 a4 12.
gxf6 (12.Lc2!?) 12...axb3 13.
fxg7 Txa2 14.gxf8D+ Kxf8 15.
Sd2 Txa1 16.Sxb3 med hårresande spel.
10...h6 11.Lxf6 Dxf6 12.Sd2 Td8
13.0–0–0 a5 14.h4 a4 15.Lc2
b5 16.Se2 b4 17.g4 bxc3
Och här rekommenderade vår
hjälte 17...La6!, t.ex. 18.g5 hxg5
19.hxg5 Dxg5 20.Dh3 Kf8 och
det är svart som har greppet om
händelserna på brädet.
18.Sxc3
18.Dxc3 var möjligt, men
18.bxc3 omöjligt på grund av
18...La3+.
18...Sd4 19.Dg2 a3 20.g5?!
Bättre var 20.b3.
20...axb2+ 21.Kb1 Dc6 22.gxh6
Dxh6 23.Sb3 La3 24.Sb5

24...Sxb5!
Ganska typiskt för Janowskys
komplicerade spelstil; han väljer
ett chansrikt kvalitetsoffer med
fortsatt angrepp (och bibehållet
löparpar) i stället för det förflackande 24...Lb7, t.ex. 25.Sxa3

Txa3 26.Dg5 Tda8 27.Sxd4 exd4
28.Txd4 Txa2 29.Dxh6.
25.Txd8+ Kh7 26.Td3 Tb8 27.
Dg5
Det hotade 27...Dc1+ 28.Txc1
bxc1D+ 29.Sxc1 Sc3+ och matt
i nästa drag.
27...La6 28.Sd2?
Här är 28.Thh3 en förstärkning,
t.ex. 28...Sd6 29.Tc3 Sb5 30.
Tcg3 med fortsatt kamp.
28...Lc5 29.Thh3 Sd4 30.Tb3
Ett bättre försök var nog 30.Tdg3
även om svart står i överkant
efter 30...Sxc2 31.Kxc2 Ld4.
30...Sxb3 31.Lxb3 f6 32.Dxh6+
Kxh6 33.Kxb2 Td8 34.Kc2 Lb4
Vits ställning är ohållbar. Såväl
e– och f– som h–bonden faller
snart.
35.Sb1 Lb7 36.uppg.
Janowskys framgångar fortsatte
ytterligare en tid. 1905 blev ett
fint år med framgångar både i
Ostende (tvåa efter Maroczy) och
i Barmen (delad seger med
Maroczy före Marshall, Schlechter, Bernstein med flera). Från
Ostende det året ska vi se ett
parti mot Tarrasch, som utmärkt
väl illustrerar Janowskys energiska spelstil. “Det ligger inte för
mig att vänta“, påpekade han en
gång i en tidskriftsintervju. Det
var förstås både en styrka och en
svaghet.
David Janowsky
Siegbert Tarrasch
Dambondespel (D 02)
Ostende 1905
1.d4 d5 2.Sf3 c5 3.c3 e6 4.Lf4
Db6 5.Db3 Sc6 6.e3 Sf6 7.h3
För att vid behov kunna backa
svartfältaren till h2.
7...Le7 8.Sbd2 Ld7 9.Le2 0–0
10.0–0 Tfc8
Svart förbereder sig för att ta
hand om damflygeln. Föga förvånansvärt får vit spelrum på
andra kanten.
11.Se5 Le8 12.Lg3 Sd7 13.Sdf3
Sf8 14.Tfd1 Sa5 15.Dc2 c4
Framförallt med den långsiktiga
planen att stöta med b–bonden,
men också med temporära hot
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mot vits springare.
16.Sd2 f6 17.Sef3 Lg6 18.Dc1
h6 19.Sh2 Dd8?!
Efter 19...Dc6 är det inte alldeles
enkelt för vit att genomfora
e3–e4, t.ex. 20.Te1 Sd7 21.Lf3
f5. Direkt 19...f5 var också möjligt.
20.Lf3 b5
Ett alternativ var åter 20...f5!?.
21.e4! Sc6 22.exd5 exd5 23.Te1
b4 24.Sdf1 bxc3 25.bxc3 Da5
26.Se3
Svart har dragit på sig en allvarlig
svaghet på d5.
26...Lf7 27.Dd2 La3 28.Tab1
Ironiskt nog blir det vit som tar
hand om b–linjen. Löparen på g3
är en jätte.

nämnda varianten glänser verkligen vits löparpar.
30.Sf5 Da6
Eller 30...Lf8 31.Sg4 Lg6 32.
Sfxh6+! gxh6 33.Sxh6+ Kh8 34.
Df4! Lg7 35.Dh4 och svart kan
ge upp.

31.Sxh6+! gxh6 32.Txf7! Kxf7
33.Dxh6 Kg8 34.Dg6+ Kh8 35.
Dxf6+ Kg8 36.Dg6+ Kh8 37.Te5!
uppg.

28...Sd7?
Efter 28...Se7!, som bl.a. bevakar fälten d5 och f5, är det tvivelaktigt om vit kan bryta igenom
med våld, t.ex. 29.Tb7 Te8
(29...Tc6!? 30.Shg4 Le6 31.Sc2
Tb6 ser också ganska oklart ut.)
30.Shg4 Se6 31.Sxh6+!? gxh6
32.Sg4 Sg5 33.Sxf6+ Kg7 34.
Sxe8+ Txe8 35.Le5+ Kg8 36.Lg4
Da6 och ingenting är ännu
avgjort.
29.Tb7!
Redan här tycks vit stå på vinst.
29...Sb6
På 29...Le6 följer 30.Sxc4 och på
29...Le8 30.Sxd5. Det spelbara
alternativet är 29...Td8, men
efter 30.Sf5 Da6 31.Tc7 Tac8
32.Sg4! verkar vit ha vinstställning, t.ex. 32...Txc7 (32...Lf8
33.Sfxh6+ gxh6 34.Txd7 Txd7
35.Sxf6+) 33.Sgxh6+ gxh6 34.
Sxh6+ Kf8 35.Sxf7 Kxf7 36.
Lxd5+ Kg7 37.Lxc7 – i den sist40
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Janowskys osportsliga utbrott
efter förluster är välkända – just
1905 förlorade han en match mot
Marshall (+5 =4 –8), varpå han
omgående utmanade amerikanen
till en ny match med handikapp:
Janowskys fyra första vinstpartier skulle inte räknas. Uppgiften
härrör från Marshall och förtjänar väl viss tilltro. Det är också
omvittnat att Janowsky efter en
förlust mot Burn erbjöd engelsmannen en springare i förgåva.
Gamle Amos var fräck nog att
acceptera; resultatet blev det
väntade.
Incidenter som dessa vittnar
ju om ett svårt humör – och
möjligen också om en vikande
självbild. Marshall – som kände
Janowsky bättre än de flesta –
berättar även att “Janowsky var
något av en dandy och synnerligen fåfäng“. Man behöver inte
vara alltför fantasifull för att ana
svåra inre spänningar. Om det
var sådana eller andra personliga
problem som abrupt gav sig tillkänna är svårt att säga, men från
och med 1906 försämrades
Janowskys turneringsresultat
påtagligt. Det kan naturligtvis

också vara så att han överflyglades av schackspelets utveckling.
Den pedagogiska verksamhet
som Tarrasch – och även Lasker
– hade ägnat sig åt började bära
frukt, och Janowsky var en spelare av helt annat kynne. Osip
Bernstein har karakteriserat honom så här: “Janowsky var ingen
vetenskaplig eller teoretisk
schackspelare. Han visste vad han
skulle göra på brädet, men han
visste inte – eller kunde inte
förklara – varför det måste göras.
(...) Hans stora styrka var i
sanning hans utomordentliga
intuition, som gav honom en
exakt känsla för vad som skulle
göras – och hur det skulle göras.“
Trots tillbakagången var Janowsky, med Capablancas ord, “en
av de mest fruktade motståndarna i världen“ och även om uthålligheten tröt, så levererade han i
många år efter 1905 fina partier
mot de starkaste av mästare. Som
här mot Rubinstein i Prag 1908:
David Janowsky
Akiba Rubinstein
Dambondespel (D 05)
Prag 1908
1.d4 d5 2.Sf3 c5 3.e3 e6 4.Ld3
Sc6 5.0–0 Sf6 6.b3 Ld6 7.Lb2
0–0 8.Sbd2 b6
I New York 1924 spelade Capablanca 8...De7 mot Bogoljubow.
Fortsättningen blev: 9.Se5 cxd4
10.exd4 La3 11.Lxa3 Dxa3
12.Sdf3 Ld7 13.Sxc6 Lxc6
14.Dd2 Tac8 och redan här står
svart lite bättre enligt John Nunn.
Varianten har senare förstärkts
för vit, bl.a. med 12.c3! Ld7 13.f4
följt av uppladdning på kungsflygeln.
9.Se5 Lb7 10.f4 Sb4 11.Le2
Ett alternativ är 11.Tf3!? Sxd3!?
12.cxd3 cxd4 13.Lxd4 Tc8.
11...Se4 12.a3 Sc6 13.Sxe4
dxe4 14.De1 Dc7 15.Sxc6 Dxc6
16.c4 f5 17.Td1 Dc7 18.Dg3 Tfd8
19.h4!?
Janowsky komplicerar sin vana
trogen ställningen ytterligare.
Banalare var 19.dxc5 Lxc5 20.b4
Lf8 21.Lf6 Txd1 22.Txd1 med
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liten fördel för vit.
19...a5 20.a4 Df7 21.h5 Le7
22.Td2 Td7 23.Tfd1 Tad8 24.Dh3
Aviserar bondestorm på allvar.
24...Df8 25.g4 cxd4
Inför böndernas uppmarsch ser
sig svart med rätta tvingad till att
upplösa spänningen i centrum.
26.Txd4 Txd4 27.exd4
Nu blir vit av med svagheten e3,
vilken tvärtom hade accentuerats efter 27.Lxd4 eller 27.Txd4,
vilka båda hade bemötts med
27...Lc5. Vit får istället en svag
bonde på f4.
27...fxg4
Ett annat sätt att försöka utnyttja
nyssnämnda svaghet var 27...Ld6
28.gxf5 exf5 29.d5 Lxf4, men
efter 30.Tf1 Ld6 31.Txf5 får vit
tillbaka bonden med visst initiativ.
28.Dxg4 Lc8 29.Dg3 Lf6 30.De3
Lb7 31.Lg4 Dd6 32.Lh3 e5 33.
fxe5 Lxe5 34.Tf1 Lf6 35.Lc3 Lc8
36.Lxc8 Txc8 37.Kg2 Te8 38.h6
Te7?!
Bättre var 38...Lh4! 39.hxg7
Dg6+ 40.Kh2 Le7!.
39.Dh3

39...gxh6?
Rubinstein tappar tålamodet.
Kanske spelade också tidsnöd in.
Påkallat var hur som helst
39...Te8! varefter a) det enkla
40.hxg7 Lxg7 41.d5 Lxc3 42.
Dxc3 Te7! 43.Df6 Tg7+ 44.Kh1
De7 ser bäst ut för vit, medan
b) 40.Dg3 De7 41.hxg7 e3 42.
Tf3 (42.Te1 Lh4) 42...e2 43.Tf4
Lxg7 44.Le1 Kh8 för till högst
oklart spel och c) det hårda 40.
Df5!? efter 40...Kh8 41.Tf4 De7
42.Db5 gxh6 43.Dxb6 Le5!

44.dxe5 Dg5+ leder till en ganska fantastisk ställning som nog är
fördelaktig för svart.
40.Dc8+
Nu stämmer allt för vit.
40...Kg7 41.Dg4+ Kh8 42.d5! Tf7
Eller 42...Tg7 43.Lxf6 Dxf6 44.
Txf6 Txg4+ 45.Kh3 Tg1 46.
Txb6.
43.Txf6 Txf6 44.De6 Dxe6 45.
dxe6 Kg7 46.e7 Kf7 47.Lxf6 uppg.
Ett av de mer mysteriösa inslagen i Janowskys karriär var hans
matcher mot Lasker. De båda
utkämpade inte mindre än tre
duster – två stycken i Paris 1909
och en i Berlin 1910, varav bara
den sista gällde världsmästerskapet. Till saken hör också att
Janowsky hade en mecenat (som
det hette förr – sponsor är det
moderna ordet). Denne var en
holländsk miljonär och konsthandlare (knappast konstnär,
fastän flera källor uppger det)
vid namn Leo Nardus med verksamheten förlagd till Paris. Trots
att han bland annat bittert ångrade att han finansierade Janowskys resor till och uppehälle i
Monte Carlo, höll Nardus fast
vid sin skyddsling under många
år (ryktet förmäler att han bröt
med Janowsky först sedan denne
offentligt hade kallat honom
“idiot“, efter att mecenaten hade
dristat sig att föreslå ett drag i en
efteranalys – men den historien
kan vara apokryfisk). Hur som
helst: 1909 tyckte Nardus att
Janowsky var mogen för en allvarlig sammandrabbning med
Lasker. För säkerhets skull lät
han först arrangera en kortare
match om fyra partier. Den
slutade 2–2 efter att Lasker med
viss möda lyckades vinna sista
partiet. Nu hostade en förhoppningsfull Nardus upp en ansenlig
summa (bland annat 7 000 francs
till förstapriset) för en längre
match, som alltså inte heller den
gällde världsmästerskapet, varpå
Lasker fullständigt krossade
Janowsky med 8–2. Ett år senare
finansierade Nardus en tredje

match i Berlin – och den här
gången gällde det verkligen VM
– med ett än mer förödande
resultat för Janowsky (1½–9½).
Man kan fråga sig – vilket
schackvärlden också har gjort –
om Lasker avsiktligt spelade
under sin förmåga i den första
matchen, det fanns ju stora pengar att tjäna. Och man kan också
fråga sig varför i herrans namn
Nardus satsade kapital på den
tredje matchen, då det borde ha
stått klart för honom lika väl som
för alla andra att Lasker var
Janowsky övermäktig. Vi får
aldrig svar på de frågorna, så låt
oss i stället njuta av Janowskys
främsta prestation i dessa
matcher, i sin genre en slutspelsklassiker, trots att Janowsky
obstinat lär ha hävdat att han
avskydde slutspel. “Ett välspelat
schackparti bör avgöras i mittspelet.“
Emanuel Lasker
David Janowsky
Spanskt (C 87)
Match i Paris 1909, andra partiet
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 d6 7.c3 Lg4
8.d4 Sd7 9.d5?!
Inbjuder svart till den snara motstöten f7–f5. Bättre var 9.h3 Lh5
10.Le3.
9...Scb8 10.h3 Lh5 11.Sbd2 Lg6
12.Lc2 0–0 13.Sf1
13.g4!? var en logisk fortsättning.
13...f5 14.exf5 Lxf5 15.Sg3 Lxc2
16.Dxc2 Tf7
Inte 16...Sf6? p.g.a. 17.Sg5 med
hotet Se6.
17.Le3 Sf8 18.c4 Sbd7 19.b4
Sg6 20.Se4! Sf4 21.Lxf4 Txf4
22.Sfd2 Sf8 23.g3?!
En försvagning som andas nervositet. Det fanns tid för en aktion
på damflygeln, t.ex. 23.Sb3 Dd7
24.Tad1 Sg6 25.c5 med ömsesidiga chanser.
23...Tf7 24.Kg2 Sg6 25.Sb3 Dd7
26.Te3 Taf8 27.De2 Ld8
Utrymmer e7 till förmån för
springaren som ska till f5.
28.Td1 Se7 29.c5 Sf5 30.Tc3
Med hotet c5–c6.
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30...Da4 31.Tc4 De8 32.c6 b5
33.Tc3 h6 34.Tcd3
Vit måste ta det lugnt: fortsätter
han angreppet på damflygeln
med t.ex. 34.Ta1 får svart ett
farligt initiativ: 34...Sd4 35.Sxd4
(35.Dd1 Sf3) 35...exd4 36.Tc2
(36.Td3 Txf2+) 36...De5.
34...Se7
Och nu lämnar springaren plats
åt tornet.
35.T1d2 Tf5 36.Sa1 Dg6
En alternativ plan var att låta
bönderna vara med: 36...h5!?
37.Sc2 g5, men vit hinner kanske
komma igenom på damflygeln:
38.Ta3!? Dg6 39.Txa6 Tf3 40.
Se1 g4 41.Ta5 med svåröverskådliga komplikationer.
37.Sc2 Tf4 38.f3 T4f7 39.Kh1
Nu ser 39.Ta3?! farligt ut för vit,
t.ex. 39...Sf5 40.Kh2 h5 41.h4
Dh6 42.Txa6 g5 43.Td1 gxh4
44.Tg1 Tg7 och svarts angrepp
slår igenom.
39...Sf5 40.Dg2 h5 41.h4
Nödvändigt, men Janowsky
plågar världsmästaren med ännu
en resurs.
41...Dh6 42.Td1
Nu går det definitivt inte att försöka rensa på damflygeln: 42.Ta3
g5 43.hxg5 Lxg5 44.f4 Le7 45.
fxe5 dxe5 46.Txa6 h4 47.gxh4+
Tg7 48.Dh3 Sg3+ 49.Sxg3 Dxd2
och svart vinner.
42...g5 43.hxg5 Lxg5 44.f4 Lf6
45.Dh3 Dg6 46.Se3 Sd4 47.f5

47...Dh6!
Ett finessrikt drag som syftar till
att bemöta 48.g4 med 48...Df4.
Om istället det skenbart naturliga 47...Dh7?! så 48.g4 hxg4 49.
Sxf6+ Txf6 50.Sxg4 med fördel
42
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för vit.
48.Sg4 Dh7 49.Sgxf6+ Txf6 50.
Sxf6+ Txf6 51.Tf1 Df7 52.Dg2
Txf5 53.Txf5 Dxf5
Läget har klarnat en aning. Vit är
kvalitet över, men svart – som
har en farlig fribonde och en
benådad springare på d4 – står
knappast sämre.
54.Te3 Db1+ 55.Kh2 Dxb4 56.g4
h4 57.Kh3 Dc4 58.De4
Inte 58.Kxh4? Sf5+.
58...Kg7 59.Kxh4 Df1 60.a3 a5
61.Kg3
Riggar en liten Laskerfälla: 62.
Te1 Dc4 63.Th1.
61...Dg1+! 62.Kh3 Df2 63.g5 b4
Skapar en fribonde som avgör
partiet.
64.axb4 axb4 65.Kg4
Hotar åter att kasta över tornet
på h–linjen.
65...Dg1+ 66.Kh5 Dh2+ 67.Kg4
b3 68.Te1
Vi har kommit till en punkt där
ett torn på h3 inte längre kan
rädda vit, t.ex. 68.Th3 Dg1+
69.Kh5 (69.Tg3 Dd1+ och svart
vinner.) 69...Dd1+ 70.Dg4
Dxg4+ 71.Kxg4 e4! 72.Th1
(72.Kf4 b2 73.Th1 Se2+ och
74...Sc1.) 72...e3 73.Kg3 Se2+
74.Kf3 Sc3 och b–bonden rycker
fram. Vit är förlorad.
68...Dc2 69.Kh5
Efter 69.Dxc2 bxc2 70.Tc1
vinner svart enklast med 70...e4
71.Te1 e3 72.Kf4 Se2+ 73.Kxe3
c1D+.
69...Dxe4 70.Txe4

70...Sc2!!
Med vinstställning.
71.Txe5
Det kallas förtvivlan. Och inte

kan väl svart slå tornet, eftersom
då också en vit bonde går i dam?
71...b2
Janowsky synar inte, men det
gick faktiskt: 71...dxe5 72.d6 b2
73.dxc7 b1D 74.c8D Dh1+ 75.
Kg4 Se3+ 76.Kg3 Dg2+ 77.Kh4
Df2+ 78.Kh3 Df3+ 79.Kh4 Sg2
matt!
72.Te7+ Kf8 73.Txc7 b1D 74.
Tc8+ Ke7 75.Tc7+ Kd8 76.Td7+
Ke8 77.Txd6 Sd4 78.uppg.
Janowsky hade alltid undanflykter att komma med, och bland
annat lär han ha klagat över att
Lasker spelade så tråkigt att han
själv inte kunde hålla intresset
vid liv. Ligger det något i det,
så kan vi nog konstatera att der
grosse Emanuel som vanligt vann
den psykologiska krigföringen.
Ändå kan det knappast råda
något tvivel om att den smälek
Janowsky fick utstå i matcherna
mot Lasker påverkade hans självförtroende på ett avgörande vis.
Aldrig mer återkom han till de
riktigt stora sammanhangen, även
om han emellanåt blixtrade till
och i spridda turneringspartier
besegrade folk som Marshall,
Capablanca och Aljechin.
Just Aljechin slog han till
exempel i den stympade turneringen i Mannheim 1914, som
så drastiskt avbröts då första
världskriget bröt ut. De utländska spelarna internerades, men
Janowsky återfick snart friheten
och lyckades – efter att ha hållit
sig gömd under fyra veckors tid i
en lägenhet i Mannheim – ta sig
till Genève, varifrån han så
småningom reste vidare till USA
i slutet av 1915. Där blev han
under ganska påvra omständigheter kvar i nio år. Efter den
grandiosa turneringen i New York
1924 – där Janowsky slutade sist,
långt efter Lasker, Capablanca,
Aljechin och Marshall – kom han
äntligen tillbaka till Paris.
Det stod inte länge på förrän
han åter fann sig delaktig i den
europeiska schackleken och med
ganska blygsamt resultat med-
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verkade han i de stora turneringarna i Marienbad 1925 och i
Semmering 1926. Från den förra
hämtar vi en klädsam miniatyr
mot Sämisch:
David Janowsky
Fritz Sämisch
Dambondespel (A 46)
Marienbad 1925
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 c5 4.e3
Sc6 5.Sbd2 b6 6.c3 Lb7 7.Ld3
cxd4
Naturligare förefaller 7...d5, t.ex.
8.0–0 Le7 (8...Ld6 9.e4) 9.Te1
0–0.
8.exd4 Le7 9.Sc4 0–0 10.Dc2
Dc7
Och här fanns 10...d5, t.ex. 11.
Sce5 Sxe5 12.Sxe5 Se4.
11.h4
Här fanns 11.Lxf6 Lxf6 12.
Lxh7+. Kan det vara så att
Janowsky i själva verket spelade
damen till e2 i tionde draget och
att det står fel i partibaserna?
11...h6 12.Dd2 Sg4
Intressant var 12...Sd5!? och om
13.Lxh6 så 13...Scb4, men svart
vill varken inlåta sig på hxg5 eller
tillåta Lxh6.
13.Lf4 d6 14.Se3 Sxe3 15.Dxe3
h5 16.Th3 e5?
En väl radikal lösning. Försiktigare och bättre var både 16...Lf6
och 16...Tfd8, eventuellt följt av
Le7–f8.
17.dxe5 Sxe5 18.Sxe5 dxe5
På 18...Lf6 följer 19.Tg3 Tfe8
20.0–0–0 dxe5 21.Lg5!.
19.Lxe5 Ld6?

Det sämsta i en svår ställning.
Minst illa var 19...Dc5 20.Ld4!
(20.Dh6?? gxh6 21.Tg3+ Lg5)

20...Tfe8 21.Lxc5 Lxc5 22.
Dxe8+ Txe8+ 23.Kf1 med teknisk vinst för vit. Men Janowsky
var en i schacksammanhang
gammal man, så vem vet hur
det hade gått. Nu får han chansen att briljera istället för att gå
in i det sega, men fördelaktiga,
slutspelet efter 20.Lxd6 Dxd6
21.0–0–0.
20.Dh6!! uppg.
På 20...f6 avgör 21.Dh7+ Kf7
22.Lxd6 Dxd6 (22...Tae8+ 23.
Kf1 Dxd6 24.Lg6+ Ke7 25.
Dxg7+ Kd8 26.Dxb7) 23.Lg6+
Ke7 24.Dxg7+ osv.
Sent i december 1926 begav sig
Janowsky till Hyères, “palmernas stad“ på franska Rivieran, för
att delta i en turnering där. Han
var i uselt skick, sökte läkare och
togs omgående in på ett sjuk-

hem. Det visade sig att han hade
tuberkulos i långt framskridet
stadium och den 15 januari 1927
dog han, 58 år gammal. Han var
utblottad och hade inga efterlevande. Franska schackvänner
ordnade en insamling och betalade gravstenen, på vilken
den strof ur Omar Khayyams
Rubiyat höggs in, som i svensk
översättning av Eric Hermelin
låter så här:
Vi äro dockorna; stjernhimlen är den som leker med
dockorna; / Detta är bokstafligen sant; det är ingen
metaphor. / Vi leka barnlekar på sken-varats schackbord: / Vi gå tillbaka, efter
leken – den ene efter den
andre – in i icke-varats trälåda.

Keres spanska lektioner
Av Axel Ornstein

I elitseriens femte rond gjorde sig
en gammal bekant påmind.
Axel Ornstein, Södra SASS
Kezli Ong, Farsta SK
Spanskt (C 99)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.
d4 Dc7 12.Sbd2 cxd4 13.cxd4
Lb7 14.Sf1 Tac8 15.Lb1
Gellers nyhet mot Keres i Sovjetmästerskapet 1951. Senast jag
hade denna ställning framför mig
var 1976. Smejkal spelade
15...Tfe8 i Erevan och partiet
slutade remi.
15...d5?! 16.exd5 exd4 17.Lg5
h6?!

I Keres fotspår. Geller fortsatte
18.Lh4?! och Keres vann ett fint
parti, men i efteranalyserna upptäckte spelarna vederläggningen.
I uträkningen ingår även varianten 17...Sxd5?! 18.Lxe7 Sxe7 19.
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Lxh7+! Kxh7 20.Sg5+ Kh6 21.
Sg3!.
18.Lxh6! gxh6 19.Dd2 Tfd8
20.Dxh6 Txd5 21.Sg3
Kanske en nyhet. I sin bok “Utvalda partier“ anger Keres 21.
Te4! Th5 22.Tg4+ Sxg4 23.Dxh5
Sf6 24.Dg5+ Kf8 25.Dh6+ Ke8
26.Lf5 med avgörande angrepp,
även om Eric Nordström lyckades rädda remi i ett svenskt korrparti 1968.
Nu räknade jag med 21...Dd8.
Datorn vill då spela 22.Sg5, t.ex.
22...Df8 23.Lh7+ Kh8 24.Sxf7+
Dxf7 25.Lg6+ eller 22...Txg5
23.Dxg5+ Kf8 24.Dh6+ Kg8
25.Sh5 Sxh5 26.Dh7+ med matt.
På 21...Dc5 ska vit tydligen göra
22.b4! Dxb4 23.Lf5 med huvudhotet Sh5.
21...d3 22.Lxd3! Lf8
Eller 22...Txd3 23.Sf5 Lf8 24.
Dg5+ Kh7 25.Dxf6 Lxf3 26.Te7!
och vit vinner.
23.Dxf6 Lg7 24.Dh4 Txd3 25.Sf5
Lxf3
På 25...Td7 vinner både 26.Sg5
och 26.Sxg7!.
26.Se7+
Nu hade Kezli bara några minuter kvar av betänketiden. Efter
26...Kf8 27.Dh7 Le5 28.Sxc8
Td8 29.Tac1 får vit nöja sig med
ett klart initiativ.
26...Dxe7? 27.Txe7 Ld5 28.Tae1
Le6? 29.T1xe6 fxe6 30.Dg4 uppg.

Schack på Mallorca
Lösning:
22.Txf6+ Dxf6 23.Dxh8
Lg4 24.Dh7?
Missen. Här kunde vit ha
spelat 24.Dxa8! Sxa8
25.Tf1 Lf5 26.Txf5 Dxf5
27.Sd6+ Ke6 28.Sxf5
Kxf5 29.Lxd5 Sb6 30.
Lb3 med ett bättre slutspel.
24...Lxe2 25.Tc1 Te8
26.Sc7 Te5 27.Dh8 d3
28.Sxd5 Txd5 29.Lxd5+
Sxd5 30.uppg.

44

26802

En märklig pendang till varianten är ett parti från interzonturneringen i Göteborg 1955.
David Bronstein
Paul Keres
Nimzoindiskt (E 41)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3
c5 5.Ld3 b6 6.Se2 Lb7 7.0-0
cxd4 8.exd4 0-0 9.d5! h6(?) 10.
Lc2 Sa6 11.Sb5 exd5 12.a3 Le7
13.Sg3 dxc4

14.Lxh6! gxh6 15.Dd2
med avgörande angrepp.

12.Lxf7+!? Kxf7 13.Sg5+ Kf6!
14.Dd1 Kxg5 15.c3
Skam den som ger sig, och nu är
det svarts tur att göra ett naturligt misstag. Efter 15...Sc6! 16.
d4+ (16.Df3 Kh6 och fältet h3 är
bevakat.) 16...Kf6 17.Df3+ Ke7
18.Lg5+ Ke8 19.Lf6 Dg8
20.Lxh8 Dxh8 tar vits initiativ
slut.
15...Se6? 16.Df3! Sf4
Här räcker alltså inte 16...Kh6
17.Dh3+ Kg5 18.Df3.
17.d4 Lg4 18.Dg3 Kh5 19.h3 Ld7
20.dxe5

Även i Damallsvenskans femte
rond förra året hade Keres ett
finger med i spelet.
Petra Ornstein, Kristallen II
Julia Almer, Mölndals SK
Spanskt (C 77)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.Sc3 b5 6.Lb3 d6(!)
Öppningsfällor är särskilt giftiga
när de uppstår efter till synes
normala drag.
7.Sg5?! d5! 8.Sxd5 Sd4
Är det inte märkligt att vit inte
kan få fördel. Lägger man till att
ingen vitspelare går in i ställningen “frivilligt“, så har svart alla
trumf på hand.
9.Sxf6+
I Margate 1937 blåste sir G. A.
Thomas till reträtt med 9.Se3,
men Keres vann övertygande.
Varianten är dock betydligt äldre
än så.
9...Dxf6 10.Dh5?!
En viktig poäng är varianten 10.
Lxf7+ Ke7 11.d3 h6 12.h4 hxg5!
13.Lxg5 Dxg5.
10...g6 11.Sxh7 Dg7

20...Sxg2+?!
En god idé i fel utförande. Efter
20...g5 21.h4 Sxg2+! 22.Dxg2
g4 har svart kanske fortfarande
fördel, även om vit är långtifrån
chanslös.
21.Dxg2 g5 22.Tg1! Le7 23.f4
Thg8 24.f5 Dxe5 25.Dg4+ Kh6
26.Dh4+ Kg7 27.Lxg5 Lxg5 28.
Txg5+ Kf7 29.Dh5+ Ke7 30.Dh7+
Kd6
Enda chansen var 30...Kf6.
31.0-0-0+! Kc6 32.Dxd7+ uppg.
Det gäller alltså att både kunna
sin Keres och att orka kämpa när
det tar emot.
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I korta drag
Tappat torn
De tekniska problemen med
internetspel är fortfarande påtagliga. Det visade sig exempelvis i “Tigran Petrosian Memorial
Internet Tournament“, en dubbelrondig minnesturnering med
fyramannalag från Armenien,
Frankrike, Kina och Ryssland.
I andra ronden förlorade man
förbindelsen med Kina, varpå
ryssarna accepterade fyra remier
och 2–2. I ett sådant läge är det
väl knappast passande att kräva
vinst med 4–0.
I femte ronden uppstod ett
missöde av ett slag som många
internetspelare säkert känner
igen. Pjäserna på skärmbrädet
flyttas med hjälp av musen. I den
här ställningen skulle Challifman
flytta ett torn från b8 till b6 med
bra spel för bonden:

ningen väntade Bauer fem minuter innan han spelade 20.d6. Då
var det bara för Chalifman att
stoppa uret. Bauer fick en etta i
protokollet.
Först därefter bad man i rysklägret att få återuppta partiet från
diagramställningen. Det ville
Bauer inte vara med om. Han
menade att Chalifman borde ha
bett att få göra det tilltänkta
draget direkt efter malören. Så
kan det gå till i ett internetparti.
Matcherna startade samtidigt
och ändå vid olika klockslag:
Paris kl. 12, Sankt Petersburg kl.
14, Jerevan kl. 15 och Beijing kl.
19.
Slutresultat: 1. Kina 14; 2.
Frankrike 13; 3. Ryssland 13; 4.
Armenien 8 partipoäng.
LG

Varvsspringaren
Kass reklam

Alexander Chalifman, Ryssland
Vi har fått ett fullmatat nummer
av Varvsspringaren, medlemstidning för Götaverkens Schackklubb med Sture Hellberg som
redaktör. Hellberg ställde upp
som SM-funktionär i fjol sommar och fick ögonen på en
samling miniatyrer. Vi väljer att
återge en partiställning från klass
2, första SM-veckan.
Gilbert Jansson, SS Gambit
Christian Bauer, Frankrike
Han nöp tag i tornet men råkade
släppa greppet och tappade det
på b7. Fatalt.
I Paris misstänkte man att
Chalifman hade råkat tappa
tornet, och Bauer förväntade sig
att det skulle komma ett meddelande om det med en förfrågan
från Chalifmans sida om han
kunde få spela det tilltänkta
19...Tb7 i stället. Av den anled-

Vit har just spelat Lg5–e7. Det
ser inget vidare ut för svart. Efter
15...Te8 16.dxc5 följt av Ld6 har
han inte mycket till kompensation för bonden. Springaren kan
sättas i spel via g2. Men Jansson
räddade situationen med elegans.
15...cxd4! 16.Lxf8 Lxf8
Löparparet och två framfusiga
bönder ger svart initiativet. Det
är absolut värt en kvalitet.
17.g3?
Det är förståeligt att vit vill plocka
hem kantspringaren, men det
projektet borde ha fått vänta.
17...La6 18.Tfd1
Det tornet kunde ha gjort större
nytta på c1.
18...e3!
Vit är förlorad. En anmärkningsvärd scenförändring.
19.Dxd4 exf2+ 20.Kg2 f1D+ 21.
Txf1
och Karlsson gav upp innan Jansson hade hunnit avgöra om han
skulle slå på d4 direkt eller efter
slag på f1.
LG

Peter Karlsson, SS Allians

Inför Fide-kongressen i Calvià
fanns det två kandidater som
önskade arrangerade schack-OS
2008: Tallinn, Estland och
Dresden, Tyskland. Det var hårt
kampanjarbete från båda håll in
i det sista.
Vid den stora schackfestivalen
i Mainz i höstas hade de tyska
arrangörerna bjudit in det estländska schackförbundets ordförande. Där gjorde hon förstås
reklam för Tallinns kandidatur,
vilket väckte ont blod i Dresden.
Det talades om att man motarbetade tyska intressen.
Vad var det då som hade fått
arrangörerna i Mainz att bjuda in
det estländska schackförbundets
ordförande? Denna person, Carmen Kass, är en internationell
supermodell. Hon utnämndes till
Vogues Model of the Year 2000.
I Mainz tyckte organisationskommittén att man han hade gjort en
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Foto: Calle Erlandsson

strålande reklamkupp. Det var
kanske trots allt inte enda anledningen till att det skrevs
betydligt mer i tysk press om
festivalen i Mainz än exempelvis
om fjolårets lag-EM för veteraner i Dresden.
Slutet på historien är att Dresden tilldelades schack-OS 2008.
LG

Datoranalyser 1
Efter att under flera år inte ha
uppnått särskilt bra resultat i
Lunds ASK:s turneringar lyckades jag slå huvudet på spiken och
vinna B-gruppen. Kanske var jag
extra taggad eftersom jag med
liten ratingmarginal missade en
plats i A-gruppen, men det behövdes en god portion av vad
som brukar kallas tur för det fina
resultatet. [Turneringen var eloregistrerad och Unmacks resultat, 8½ poäng av 9 möjliga, motsvarar en elo-prestation på 2510!
red.] Jag lyckades slingra mig ur
några ställningar som jag egentligen borde ha förlorat och en del
andra partier fick jag vinna lite
väl lätt. Av den anledningen är
det inte riktigt något av partierna
som lämpar sig för publicering i
dess helhet, men jag har fastnat
för två ställningar som jag tycker
är intressanta av olika anledningar. En intressant aspekt är hur
annorlunda analysprogrammet
Fritz ser på saker ibland.

Vit drar
Den här ställningen tror jag
46
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Christian
Unmack
skulle vara en bra övning att använda för alla schacktränare. Den
uppkom efter svarts tjugotredje
drag i partiet Anders Nilsson–
Christian Unmack. Vi hade båda
haft ställningen med i våra beräkningar sedan ett antal drag
tillbaka.
Efter partiet påpekade Lennart
Friberg att vit här borde ha spelat
24.Lxh6. Både Anders och jag
avfärdade hans förslag och menade att det inte höll. Vi hade båda
räknat på det, men kommit fram
till att svart klarade sig.
Vi hade fel. En tröst är att Fritz
inte heller tycker om det rätta
draget förrän det har utförts och
dessutom först ett par drag in i
varianten. Anders spelade
24.Tfe1. Det tycker Fritz också
att man ska spela. Vit står då lite
bättre, men i tidsnöden lyckades
jag lura till mig vinsten.
Nu ska vi se vad Fritz, jag och
Anders inte såg: vit ska spela
24.Lxh6!!. Den kritiska varianten är självklart 24...gxh6
25.Lh7+ Sxh7 (Annars hänger
springaren också så småningom.)
26.Txd6 Lxd6. Nu har svart två
lätta pjäser och ett torn för dam
och bonde, men vit kan fortsätta
trolla: 27.Dg4+!. Svart måste
svara 27...Sg5 för på 27...Kh8
spelar vit 28.Dd4+ och vinner
löparen på d6. Efter 27...Sg5 kan
vit försöka vinna springaren
med 28.f4. Svart måste hota bort
damen med 28...f5. Efter 29.Dg3
är f4–bonden fängslad, så det

damdraget fungerar inte. Därför
spelar vit 29.Dh5. Svart måste
flytta undan springaren och samtidigt gardera löparen och h6bonden, alltså spelar han 29...Sf7.

Så här långt hade jag räknat i
partiet och var ganska säker på
att jag sett allt, men som så ofta
händer missbedömde jag ställningen i slutet av varianten. Svart
är helt förlorad! Efter 30.Dg6+!
Kh8 31.Tf3!! hotar 32.Tg3 med
ett förödande angrepp. Svart
måste svara 31...Le7. Då kan
32.Tg3 bemötas med 32...Tg8.
Därför spelar vit först 32.Kh2
som täcker g3-rutan. 32...Lh4 är
nödvändigt. Med 33.Th3 tvingar
vit först bort löparen. 33...Le1
besvaras med 34.Td3 följt av
35.Td7 och svart kan inte längre
hålla springaren. 33...Lf2 bemöts
med den konstiga manövern
34.Df6+ Kg8 35.Tf3 Le1 (Nu är
h4 täckt av damen.) 36.Dg6+
Kh8 och nu har samma ställning
uppkommit som efter 33...Le1,
vilket gör att vit kan fortsätta
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med samma vinstföring som
efter det draget.
Det var inte lätt att se vid
brädet, men 24.Lxh6 är det
korrekta draget. Med facit i hand
kan man se att svart gör bäst i att
acceptera bondeförlusten efter
24.Lxh6 och spela något i stil
med 24...Db4, men då står vit
klart bättre.

men faktum är att det finns ett
annat drag för svart som också
vinner. Efter 27...Dc4 står svart
också på vinst. Det är svårt att
inse först, men vits ställning är så
full av hål att svart vinner nästan
direkt. Till att börja med hotar
det Dxa2+. 28.Tb2 fungerar inte
som gardering på grund av
28...Df1 med matthot. 28.Ta1
springer på det minst lika obehagliga svaret 28...Lb5. Det relativt bästa för vit är att försöka fly
med kungen med 28.Ke1. Svart
vinner kvalitet med 28...Lb5.
Vilket sätt som är det bästa är
väl en smaksak. Datorn föredrar
27...Dc4, men de flesta människor föredrar nog 27...d4.
Christian Unmack

Datoranalyser 2
Svart drar
Ställningen uppkom efter vits
27:e drag i partiet Carnstam–
Unmack. Här finns det två sätt
att vinna för svart. Det ena är rätt
så lätt för en människa att se, det
andra lite svårare.
Jag spelade utan längre eftertanke 27...d4!. Bonden obstruerar så att vits dam tappar kontakten med c3–bonden. På 28.Dxd4
följer naturligtvis 28...Td8, så
det går inte. På 28.exd4 följer
28...Dxc3+ 29.Ke2 Dc2+ 30.Sd2
Te8+. Ännu värre är 28.cxd4
Dc2+ 29.Ke1 Dxb1+ 30.Ke2
Dd1 matt. Tomas försökte
28.Sxd4, men efter 28...Dxc3+
29.Ke2 Lc2! är vit hopplöst förlorad. Det under omständigheterna bästa försvaret är 30.Tg1.
Vit spelade i stället 30.Tb6 och
sedan följde 30...Dd3+ 31.Kf3
De4+ 32.Ke2 Ld1+ (Draget är bra,
men ännu bättre var 32...Dh1.)
33.Ke1 (Enda draget, 33.Kxd1 är
matt i två.) 33...La4 34.Sb3 Db1+
35.Ke2 Tc2+ 36.Sd2 Txd2+
37.Kxd2 Dc2+ 38.Ke1 Dd1 matt.
Det var mycket frestande att
spela 27...d4 eftersom det är ett
sådant drag som känns igen från
en massa kombinationsövningar,

De flesta som sysslar med korrschack i dag använder sig av
analysprogram, och känner till i
vilka ställningstyper datorn är
som bäst. När det gäller ställningar med fem eller färre antal
pjäser på brädet går det numera
att få en definitiv dom. Hemsidan www.lokasoft.nl/uk/
tbweb.htm erbjuder de helt igenom korrekta svaren.
Följande ställning uppkom i
norska korrlagmästerskapet. Den
publicerades i Postsjakk nr 5/04.

bonden. Det går att finna ställningstypen i flera slutspelsböcker, men om man vill göra det
riktigt enkelt för sig så går man
alltså in på internet.
I partiet följde: 69...Kc4 70.Ld8
Ld2 71.Ke6 Lc3 72.Lf6 Ld2 73.Lb2
Lg5 74.La3 Kd4 75.Le7 Lh6 76.f6
Ke4 77.Ld6 Kd4 78.f7 Ke4 79.Kf6
Kd5 80.Kg6 uppg.
Analysprogrammen har tack
och lov också svagheter. Fritz
och hans bröder vill gärna angripa motståndarens svaga punkter
utan dröjsmål. Ibland kan ett
väntedrag vara bäst, men sådant
passar inte Fritz. Och utvecklingen kan bli lidande när Fritz
har fått smak på en av motståndarens bönder. Han är mycket
materialistisk. Datorns agerande
i blockerade ställningar kan inte
så sällan bli rent komiskt.
Roberto Alvarez, korr-GM från
Argentina, har gett ett bra exempel på analysprogrammens oförmåga i vissa ställningstyper:

Trond Solem/Per Lea
Svart drar
Svart ligger bonde under och vits
kung hotar att tränga in. Så vitt
bekant finns det inte något analysprogram som finner remidraget 1...b5!. Efter 2.axb5 Sd7 och
2.a5 Se8 3.Kc3 Sc7 4.a6 Kc8
uppkommer ställningar där vit
inte kan bryta igenom. Det ligger
bortom datorns horisont.
LG
Kristian Trygstad
Svart var vid draget. Han får inte
ges chansen att offra löparen på

Sveriges SF:s spelsajt:
www.chesschallenge.se

TfS nr 1/2005

26802

47

05-01-31, 09.51

47

Svensktoppen

Elo-listan
1 januari 2005

Topp 100
Kasparov, Garri
Anand, Viswanathan
Topalov, Veselin
Kramnik, Vladimir
Lékó, Peter
Adams, Michael
Morozevitj, Alexander
Svidler, Peter
Polgar, Judit
Bacrot, Etienne
Shirov, Alexei
Ivantjuk, Vassilj
Gristjuk, Alexander
Barejev, Jevgenij
Drejev, Alexei
Ponomariov, Ruslan
Gelfand, Boris
Akopian, Vladimir
Vallejo, Paco
Sokolov, Ivan
Volokitin, Andrei
Aronian, Levon
Bologan, Viktor
van Wely, Loek
Lautier, Joel
Kasimdzjanov, Rustam
Sakajev, Konstantin
Nikolic, Predrag
Short, Nigel
Karpov, Anatolij
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Krasenkow, Michal
Vaganian, Rafael
Sutovsky, Emil
Moisejenko, Alexander
Milov, Vadim
Radjabov, Teimur
Motylev, Alexander
Malachov, Vladimir
Azmaiparasjvili, Zurab
Chalifman, Alexander
Dominguez, Lenier
Sasikiran, Krishnan
Mamedjarov, Sjachrijaz
Georgiev, Kiril
Zvjaginsev, Vadim
Bruzon, Lazaro
Onischuk, Alexander
Rublevskij, Sergei
48
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2804
2786
2757
2754
2749
2741
2741
2735
2728
2715
2713
2711
2710
2709
2704
2700
2696
2693
2686
2685
2685
2684
2683
2679
2678
2678
2677
2676
2674
2674
2673
2672
2670
2669
2669
2668
2667
2665
2664
2662
2662
2661
2657
2657
2654
2653
2652
2652
2650

Ye, Jiangchuan
Nielsen, Peter Heine
Vescovi, Giovanni
Smirnov, Pavel
Smirin, Ilia
Navara, David
Eljanov, Pavel
Lputian, Smbat
Jobava, Baadur
Fressinet, Laurent
Graf, Alexander
Bauer, Christian
Sadvakasov, Darmen
Beliavsky, Alexander
Aleksandrov, Aleksej
Gurevich, Mikhail
Kobalia, Michail
Illescas, Miguel
Hansen, Curt
Harikrishna, Pentala
Seirawan, Yasser
Tregubov, Pavel
Avrukh, Boris
Kaidanov, Gregory
Goldin, Alexander
Almasi, Zoltan
Hjartarson, Johann
Tiviakov, Sergei
Ni, Hua
Piket, Jeroen
Hübner, Robert
Kempinski, Robert
Movsesian, Sergei
Najer, Jevgenij
Vladimirov, Jevgenij
Ghaem Maghami, Ehsan
Naiditsch, Arkadij
Ehlvest, Jaan
Filippov, Valerij
Miroshnitjenko, Jevgenij
Timofejev, Artjom
Macieja, Bartlomiej
Sadler, Matthew
Kortchnoi, Viktor
Nunn, John
Istratescu, Andrei
Gustafsson, Jan
Iordachescu, Viorel
Epishin, Vladimir
Kharlov, Andrei
McShane, Luke
Lutz, Christopher

2648
2648
2645
2645
2644
2644
2643
2640
2640
2638
2637
2636
2635
2635
2635
2634
2634
2633
2633
2632
2631
2629
2629
2629
2628
2628
2628
2627
2625
2624
2624
2624
2624
2624
2623
2623
2623
2622
2621
2620
2619
2618
2617
2617
2617
2617
2616
2615
2614
2614
2614
2614

Hellers, Ferdinand
Andersson, Ulf
Agrest, Evgenij
Hellsten, Johan
Cicak, Slavko
Hillarp-Persson, Tiger
Berg, Emanuel
Hector, Jonny
Wedberg, Tom
Degerman, Lars
Hall, Jesper
Cramling, Pia
Karlsson, Lars
Åkesson, Ralf
Brynell, Stellan
Ernst, Thomas
Barkhagen, Jonas
Wiedenkeller, Michael
Schüssler, Harry
Lyrberg, Patrik
Åström, Robert
Ornstein, Axel
Wessman, Richard
Cramling, Dan
Eriksson, Johan
Sjödahl, Pontus
Lindberg, Bengt
Bergström, Christer
Bator, Robert
Olsson, Anders
Johansson, Jan
Hermansson, Emil
Laveryd, Peter
Broström, Göran
Vernersson, Per
Lejlic, Samir
Malmgren, Sven-Göran
Ingbrandt, Johan
Ahlander, Björn
Ivarsson, Stefan
Jonsson, Hans
Uddenfeldt, Dan
Winsnes, Rikard
Jansson, Börje
Svensson, Bengt
Schneider, Lars-Åke
Åberg, Anton
Jepson, Christian
Carlsson, Pontus
Renman, Nils-Gustaf
Niklasson, Christer
Welin, Thomas
Tikkanen, Hans
Ong, Kezli
Hammar, Bengt
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2605
2579
2579
2554
2552
2545
2534
2516
2501
2492
2487
2481
2472
2467
2464
2463
2461
2459
2446
2432
2427
2426
2426
2425
2423
2422
2422
2420
2419
2416
2415
2415
2410
2410
2406
2401
2400
2400
2398
2395
2395
2395
2394
2391
2390
2385
2383
2383
2381
2380
2375
2375
2375
2363
2360

Svenn, Gösta
Sandström, Ludvig
Hesselborn, Per-Ove
Engqvist, Thomas
Moberg, Karl Johan
Larsson, Per
Lindberg, Bo
Sjöberg, Mats
Kaiszauri, Konstanty
Carleson, Caspar
Roxendal, Lennart
Bator, Zbigniew
Åkesson, Joel
Johansson, Lars-Erik
Andréasson, Ingvar
Couso, Luis
Helgason, Reynir
Furhoff, Johan
Eriksson, Magnus
Schneider, Stefan
Bergström, Rolf
Eriksson, Anders
Ziegler, Ari
Björk, Carl-Magnus
Bergström, Peter
Hjelm, Niclas
Olsson, Linus
Andersson, Björn
Hartman, Christer
Andersson, Mats
Kinnmark, Ove
Malekian, Babak
Burman, Anders
Ek, Hans
Pettersson, Lars-Erik
Wahlbom, Magnus
Lukez, Franko
Hedman, Erik
Svanquist, Ulf
Rörvall, Göran
Lichtenstein, Paul
Jonsson, Mikael
Sandén, Stefan
Rothén, Håkan
Callergård, Robert
Liljedahl, Lennart
von Bahr, Oskar
Rylander, Dennis
Magnusson, Jörgen
Silseth, Simon
Näslund, Mikael
Åström, Göran
Krantz, Kjell
Setterqvist, Kurt
Backelin, Rikard
Bengtsson, Bo
Ekelund, Peter

2360
2357
2355
2355
2354
2353
2349
2346
2345
2345
2345
2345
2345
2344
2341
2339
2339
2338
2338
2336
2336
2335
2335
2334
2334
2333
2332
2330
2329
2328
2328
2326
2325
2325
2325
2321
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2315
2315
2315
2315
2314
2311
2310
2310
2310
2308
2305
2305
2304
2300
2300

Carlsson, Daniel
Tairi, Faruk
Carlhammar, Magnus
Svensk, Ingemar
Ikonic, Borislav
Dahlin, Tomas
Alm, Håkan
Eriksson, Jonas
Cederberg, Karl-Olof
Solbrand, Stefan
Beglerovic, Samir
Engström, Kaj
Berkell, Peder
Östberg, Peter
Bergström, Magnus
Winge, Stefan
Helmertz, Per-Inge
Malesevic, Nedelj
Schiller, Petter
Stenborg, Åke
Ronneland, Daniel
Glimbrant, Torbjörn
Johansson, Mikael
Eklund, Lars-Göran
Wikner, Arvid
Aurell, Bo
Lundin, Jan
Ebenfelt, Anders
Olsson, Krister
Olausson, Claes Göran
Agrest, Svetlana
Kling, Anders
Solin, Niclas
Lekander, Rolf
Ängskog, Kent
Fäldt, Magnus
Karlsson, Tomas
Malmstig, Erik
Marklund, Göran
Berntsen, Peter
Burwick, Malte
Madebrink, Lars
Thorén, Per
Carlson, Mats
Åkvist, Håkan
Fredriksson, Leif
Backlund, Anders
Olsson, Åke
Berg, Michael
Rygaard, Michael
Nilsson, Mattias
Hultin, Johan
Wiander, Michael
Livner, Anders
Lindgren, Mats
Karlsson, Peter
Runnby, Jan

2298
2298
2298
2295
2295
2295
2293
2292
2290
2290
2290
2287
2286
2285
2285
2285
2285
2282
2280
2280
2276
2275
2275
2275
2275
2275
2274
2274
2273
2272
2270
2270
2270
2270
2269
2267
2267
2265
2265
2264
2264
2263
2260
2260
2260
2260
2256
2255
2255
2253
2253
2252
2250
2250
2250
2250
2250

Lundvik, Jonas
Feiff, Terry
Sjögren, Bo
Brontz, Alexander
Marttala, Thomas
Engsner, Joakim
Greiff, Håkan
Tetenkina, Irina
Östergaard, Dan
Lindgren, Fredrik
Johansson, Gunnar
Nilsson, André
Wieweg, Johnny
Bergström, Mats
Sittenfeld, Johan
Johansson, Gunnar
Hellborg, Teodor
Grujic, Matej
Lundin, Anders
Lundkvist, Daniel
Delveborn, Ingemar
Johansson, Viktoria
Backe, Peter
Andersson, Tommy
Lögdahl, Harald
Evertsson, Lennart
Carlsson, Nils
Friberg, Hans
Miskulin, Dennis
Nygren, Kim
Lindeman, Sven
Ångqvist, Thore
Bergmanolson, Michael
Dedorson, Tomas
Dahlin, Gunnar
Nithander, Victor
Andersson, Björn
Wikström, Per
Landgren, Philip
Holm, Magnus
Johansson, Carl Fredrik
Törnblom, Nils
Gruvaeus, Curt
Radovic, Stefan
Nilsson, Sebastian
Kretz, Johan
Hamark, Jesper
Eriksson, Jörgen
Malmdin, Nils-Åke
Hjorth, Gunnar
Fransson, Peter
Storaas, Jan-Thomas
Kyhle, Bo
Lind, Jan-Olov
Lindberg, Henrik
Söderberg, Per
Andersson, Dan
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2248
2247
2246
2245
2245
2245
2244
2243
2242
2241
2241
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2239
2238
2237
2235
2235
2234
2234
2233
2233
2233
2233
2231
2231
2230
2230
2230
2230
2230
2229
2229
2227
2227
2226
2225
2225
2225
2224
2224
2223
2222
2222
2222
2222
2220
2220
2220
2218
2218
2217
2217
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Julpristävlingen 2004
Av Tom Wedberg

Det blev en lyckad julpristävling
när det gäller den schackliga
delen. Tyvärr var det inget
bidrag som klarade kraven i
grötrimsavdelningen. Temat var
schack på internet och bara en
limerick med det innehållet kom
in. Men den är tyvärr omöjlig att
publicera, så vi lägger priserna i
potten till nästa år.
I Dan före dan var det många
med tre rätt så lotten fick avgöra
prisfördelningen. Vinnare blev
Ingemar Vincent, Umeå. Han
flankeras av tvåan Tore Segerström, Köping och trean Roland
Eriksson, Boden. Mellanklassen
Juldagsmorgon avgjordes också
via lottdragning. Vinnare blev
Lennart Larsson, Lerum. Tvåa
blev Kennet Morin, Huddinge
med Juhani Karasalo, Farsta på
tredje plats.
Bäst lösningar i Annandagsafton hade som sig bör flerfaldige
världsmästaren i studielösning
Pauli Perkonoja från Åbo, Finland. God tvåa blev Patrik
Ragnar, Skara och trea Juhani
Karasalo, Farsta. Ett stort grattis
till pristagarna. Priserna kommer
i brevlådan.

tornet saknar fält – vit vinner.

Juldagsmorgon

Prokes 1947
Farago 1937

1.e4 Dxe4 2.Dh3+ Dh4 3.g4+ Kh6
4.Dxh4+ gxh4 5.g5+
med vinst eller elegantare 4.Dg2!
och svart är i dragtvång. Att det
finns två lösningar är naturligtvis
en liten skönhetsfläck, men för
lösarna av denna tävling innebar
det dubbla chanser att hitta rätt!
V & M Platov 1913

1.a6!
Men inte 1.h5? Ka6! 2.h6 g3
3.h7 g2 4.Kg7 g1D+ 5.Kf7 Dd4
6.Kg8 Dg4+ 7.Kf7 Df5+ 8.Kg7
Dg5+ 9.Kf7 Dh6 10.Kg8 Dg6+
11.Kh8 Kb5! 12.a6 Df7 13.a7
Df8 matt.)
1...g3 2.h5 g2 3.h6 g1D 4.h7
remi

Lasar 1947

Dan före dan
Fritz 1931

1.Lc3+ Kg8 2.Lc4+! Sxc4 3.a6 b5
4.La5! Sxa5 5.a7
och vit vinner.
■ Judit Polgar är tillbaka
efter femton månaders
mammaledighet. Hon deltar i Wijk aan Zee. Mer om
det i nästa nummer.

1.d7 Th8 2.Kg7 Tb8 3.Lc7 och
50
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1.Se4+! Kh4 2.Sg3 Df8
2...fxg3 3.Lb6! ger en remarkabel remiställning.
3.Le1 fxg3 4.Lf2! c5
4...gxf2 5.g3+ ger patt.
5.Lxc5 Df1+ 6.Lg1 Df2 7.Lxf2
gxf2 8.g3+
och patt.

TfS nr 1/2005

50

05-01-31, 09.51

Liburkin 1948

Kasparjan 1959

1.Lc8 Sf4
1...Sxf2 2.h4+ Kxh4 3.Th6+ Dh5
4.g3+ Kg5 5.Ta6; 1...Df4 2.Tg6+
Kh5 3.g4+ Kh4 4.Th6+; 1...Dxf2
2.Tg6+ Kf4 3.Tf6+ Kg5 4.Txf2
Sxf2 5.g3.
2.h4+ Kxh4 3.Th6+ Sh5+ 4.
Txh5+ Dxh5 5.g3+ Kg5 6.f4 matt

1.a6 Sb6 2.a7 Sa8 3.Tb8 La1 4.Ke2
Kc6 5.Kd3 Kc5 6.Ke3 Kc6
6...Lf6 7.Ke4 La1 8.Kd3 Kc6
9.Kc4.
7.Ke4 Kc5
7...Sc7 8.Tc8 Kb7 9.Txc7+ Ka8
10.Kd5 Lf6 11.Kc4.
8.Kd3 Kc6 9.Kc4 Kc7 10.Kb5
och vit vinner.
Rusinek 1971

Annandagsafton
Sereda 1967

1.Th1 cxd3 2.Kf3 Sc1 3.c6! Kd6
4.cxd7 Kxd7 5.Txc1 d2 6.Txc7+
Kxc7 7.Kxe2 fxe3 8.f6 Kd6 9.a4
och vit vinner.

1.a7
1.g8D? Lxg8 2.a7 Se4 3.Kb7
Ld5+ 4.Ka6 Sd6.
1...La6+ 2.b7 Se4 3.g8S+ Ke8
4.Sf6+ Sexf6 5.a8L Se5 6.Kb8
Sc6+ 7.Kc8 Lf1 8.b8T La6+ 9.Tb7
med remi – en klassiker!

Kasparov har fått nog
Garri Kasparov avstod från spel i Wijk aan Zee på grund av
den planerade matchen mot Rustam Kasimdzjanov. Fide har
agerat svagt i den här affären och nu har Kasparov fått nog,
han är inte längre intresserad av att delta i den process som
skulle leda fram till en obestridlig världsmästare. Det råder
med andra ord fortsatt förvirring kring VM-titeln.

Boknytt
■ Redaktörer Jacob Aagaard &
John Shaw: Experts vs. the
Sicilian (Quality Chess 2004)
■ Mihail Marin: Learn from
the Legends – Chess
Champions at their Best
(Quality Chess 2004)
Det har startats ett nytt schackförlag med nordisk anknytning.
Ari Ziegler, Jacob Aagaard och
skotten John Shaw har bildat ett
företag med det anspråksfulla
namnet Quality Chess. Efter en
mjukstart med en bok av Ziegler
om Excelsiorturneringarna i
Göteborg har man nu kommit
med sina två första riktiga utgivningar. Och låt det sägas med en
gång: det är två imponerande bra
böcker.
Experts vs. the Sicilian har
samma upplägg som John Nunns
klassiska Beating the Sicilian:
man presenterar en heltäckande
repertoar för vit mot Sicilianskt.
Skillnaden är att man låter olika
experter ta hand om var sitt
system. Till exempel skriver
Thomas Luther om Najdorf,
Michail Golubev om Draken och
Peter Heine Nielsen om Accelererad Draken. Allt som allt är det
tio olika författare. Naturligtvis
kan skribenternas olika stilar göra
att boken kan kännas lite spretig,
men man kan också se det som
att den blir mer omväxlande att
läsa. Det svåra när man ska sätta
ihop en sådan här bok är att välja
vilka vapen man ska rekommendera mot de olika systemen. Det
är lätt att välja genvägar och ta
udda varianter som möjligtvis kan
fungera som överraskningsvapen,
men i den fällan har man inte
fallit. Man gör det inte lätt för sig
utan väljer hårda, väl beprövade
varianter som spelas regelbundet
på högsta nivå.
Jag kan bara rekommendera
ett snabbt inköp av Experts vs.
the Sicilian. Det vimlar av intresTfS nr 1/2005
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santa öppningsidéer i boken.
Och nu något ännu bättre:
Learn from the Legends – Chess
Champions at their Best av
Mihail Marin. I detta imponerande verk studerar Marin åtta
schacklegenders styrka i speciella faser av spelet. Kapitlen kan
beskrivas så här:
● Rubinstein. Tornslutspel.
● Aljechin. Slutspel med dam

och torn.
● Botvinnik. Djupanalys.
● Tal. Spel med torn mot två

lätta pjäser.
● Petrosian. Positionellt

kvalitetsoffer.
● Fischer. Löpare mot

springare.
● Karpov. Olikfärgade löpare.
● Kortchnoi. Rebellen.

Tyngdpunkten ligger på slutspel
men det förekommer också en
hel del hela partier och mittspelsställningar. Marins analyser
är grundliga, kommentarerna
intressanta och pedagogiska. Det
finns egentligen inget mer att
önska. En del av materialet (en
tredjedel kanske) har varit publicerat i Schacknytt. Där tyckte jag
att det kanske var i tyngsta laget
men i bokform blir det perfekt.
Jag inser att det kan vara
ansträngande för ekonomin
men även den här boken måste
köpas in.
Stellan Brynell

■ Keres Memorial arrangerades helgen den 8-9
januari i Tallinn. Alexei
Shirov vann en snabbschackturnering med åtta
deltagare. Boris Gelfand
och Anatolij Karpov slutade på femtio vinstprocent.
I damgruppen segrade
Jekaterina Kovalevskaja på
5½ (av 7) närmast följd av
Dagne Ciuksyte 5 och Pia
Cramling 4½.
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Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson

jonas@penquake.com

Det bästa ungdomsåret någonsin!?
I början av 2004, i fjolårets första
Ungdomssidor, skrev jag att
svenska ungdomar hade gott om
potential men spelade alldeles
för lite för att få vare sig titlar
eller högre rating. Med facit i
hand var 2004 ett utmärkt bevis
på den potentialen, för trots att
turneringsutbudet för svenska
ungdomar fortfarande är alldeles
för dåligt, så har det nästan
regnat inteckningar och titlar
över Sverige. Dessutom vann
det svenska juniorlandslaget den
internationella lagtävlingen Fyrnationers för fjärde året i rad.
Inte konstigt att jag hävdar att
2004 mycket väl kan ha varit det
bästa ungdomsåret någonsin.
Att räkna upp alla framstående resultat är ingen idé. Det är
nämligen så många att det är en
stor risk att någon blir glömd. Jag
hänvisar därför främst till tidigare nummer av TfS, men kan inte
låta bli att påminna om Kezli
Ongs fantastiska prestation i SMgruppen, Hans Tikkanens fina
insats i Junior-VM och Linus
Olssons högklassiga spel i Danmark. Dessa tre prestationer resulterade i tre IM-inteckningar.
Dessutom har exjuniorerna
Emanuel Berg, Anders Olsson,
och Pontus Carlsson gjort fina
resultat och samlat på sig tillräckligt med inteckningar och
rating för att kalla sig titelspelare. Emanuel Berg har blivit
stormästare och delade segern i
Rilton Cup. Anders Olsson har
varit Internationell mästare ett
litet tag och Pontus Carlsson kan
skriva bokstäverna IM framför
sitt namn i april 2005.
I detta nummer kan ni även
läsa om Anton Frisk-Kockum och
Drazen Dragicevic, som på all-

var slagit igenom i den svenska
junioreliten med fina resultat i
den internationella juniorturneringen i Hallsberg.
Sedan ska man inte glömma
bort de klubbar med stark ungdomsverksamhet som utmärkt sig
under året. Lunds ASK, SK
Rockaden Stockholm, Sollentuna SK och SS Manhem är dem
jag främst har i åtanke. Men det
finns fler och jag vill gärna bli
påmind om det! Ungdomsverksamheten är framtiden för varje
schackklubb och bör självklart
prioriteras.
Till sist så är det bara att hoppas att 2005 kan bli ett minst lika
fint ungdomsår som 2004. Och
det är långt ifrån omöjligt – det
känns som om vi är på rätt spår!

Polsk seger
i sista(?)
Hallsbergsturneringen
Den 40:e upplagan av den internationella juniorturneringen i
Hallsberg såg ännu en talangfull
polack knipa segern (det har hänt
ett par gånger förut). FM Michal
Olszewski gjorde ett säkert och
koncentrerat intryck vid brädet
och var ensam om att ta 7 poäng
av nio möjliga. Dock blev han
besegrad av svenske Anton FriskKockum, som gjorde något av
sitt livs prestation och kom delad
tvåa med sina 6½ poäng. Även
Drazen Dragicevic fick något av
ett genombrott med sin femteplats.
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Deras insatser kan tyvärr komma att överskuggas av att detta
kanske var den sista upplagan av
tävlingen. Eldsjälen Arne Nyberg
går i pension och turneringen
måste drivas i annan regi för att
fortsätta. Det är inte lätt att hitta
någon som kan göra det lika
kompetent som Nyberg. Gott
om sponsorer (som medfört väl
tilltagna prispengar), kombinerat med en hårt arbetande
arrangörsstab och utmärkta förhållanden på Hotell Stinsen har
gjort Hallsbergsturneringen till
en av de finaste ungdomstävlingarna i världen. Förhoppningsvis
kan traditionen fortsätta.
En av förhandsfavoriterna,
Hans Tikkanen, brukar abonnera på platsen som bäste svensk i
turneringen, men denna gång gick
det mesta snett. Sannolikt handlade det om trötthet efter en
framgångsrik insats i Junior-VM
i Indien (mer om det i nästa
nummer). En trötthet som han
delade med reskollegan Linus
Olsson, som inte heller gjorde
sig själv rättvisa i turneringen.
Indienresenärerna slutade båda
på fyra poäng av nio, vilket beredde plats för två nya namn att
på allvar slå sig in i den svenska
junioreliten – Drazen Dragicevic
och Anton Frisk-Kockum.
Nedan följer lite mer ingående
presentationer av dessa två
herrar.

Intervju med
Anton Frisk-Kockum
Grattis till framgången! Hur ser
du på din turnering?
– Det är absolut min bästa
tävling hittills. Jag har vunnit
Skol-SM två gånger och även
Minior-SM, men det kan inte
mäta sig med det här.
Det är första gången du är med i
Hallsbergsturneringen. Vad har
du fått för intryck?
– Jag tycker att allt är bra. Fina
lokaler, bra mat och logi, och så

finns det möjlighet att spela biljard och bordtennis.
Vilket tycker du är ditt bästa
parti från turneringen och var
det någonstans där du känner
att du hade lite tur?
– Jag gillar verkligen partiet
mot IM Muriaru och tror att det
är mitt bästa parti (se längre fram
i artikeln). Jag hade verkligen tur
mot Olszewski:
Anton Frisk-Kockum
Michal Olszewski
Rond 3

60...Dd3+ hade gett goda remichanser.
61.De8+ Kc5 62.Df8+ Kc6 63.
Da8+ Kc5 64.Da7+ Kc6 65.Tg6+
Fullt tillräckligt. Men 65.Da6+
vinner nog snabbare.
65...Dxg6 66.Da6+ Kc5 67.Dxg6
Th3+ 68.Ke2 Txc3 69.f5 Tc2+
70.Kd1 Ta2 71.f6 b4 72.f7 Ta1+
73.Ke2 Ta2+ 74.Kf3 Ta8 75.De6
c3 76.De8 Txe8 77.fxe8D b3 78.
Da4 b2 79.Db3 Kd4 80.Ke2 Ke4
81.Kd1 d4 82.Kc2 Ke3 83.De6+
Kf4 84.De2 Kf5 85.Dd3+ Ke5
86.Kb3 Kd5 87.Kb4 uppg.
Goda resultat brukar innebära
ökad motivation. Har du några
kommande tävlingar planerade?
– Närmast kommer jag att
spela seriespel (division 2 med
Uddevalla SS) och troligtvis även
Västgöta Open.

Vit är bonde under, har dålig
kungsställning och aktivitet och
står följaktligen på totalförlust.
Anton kommenterar: “Olszewski spelar väldigt snabbt och den
här gången spelade han lite för
snabbt.“
52...Kc6??
Förlorar pjäs. Men det gör inte
ställningen lättvunnen för vit.
Svart har tre fribönder och initiativet.
53.d5+ exd5 54.Lxf6 Tg6 55.
Lc3?
Här borde vit ha spelat mer
aggressivt med 55.Le5 för att gå
till kungsangrepp med drag som
Th7.
55...Df5 56.Tg3?
Anton är i tidsnöd. Här var 56.
La5 ett vinstdrag.
56...Th6+ 57.Kg2
“Här bjöd jag remi, men Olszewski ville inte ha. Kanske för att jag
hade ont om tid.“
57...Dh5 58.Df1 Dh2+ 59.Kf3 Dc2
60.De1 Th1??
Svart gapar efter för mycket och
glömmer helt bort sin egen kung.

Hur ser det ut på träningsfronten?
– För tillfället har jag ingen
tränare. Jag tränar i och för sig
med Jesper Hall på internet en
gång i veckan. Tidigare har jag
tränat med Ari Ziegler, men nu
är det svårt att hinna med.
Har du någon schacklig förebild?
– Nja, jag gillar Kramnik. Hans
bok “Life and Games“ tycker jag
är bra.
Vad gör du när du inte håller på
med schack?
– Det blir mycket skola, jag går
naturprogrammet på Uddevalla
gymnasieskola. Men på fritiden
spelar jag badminton två gånger i
veckan. Det är mest på amatörnivå, något jag gör för att hålla
igång.
Vad intresserar dig mest i skolan?
– Fysik tycker jag är roligt,
eftersom vi har en så bra lärare.
Jag skulle gärna vilja arbeta som
forskare.
Vad har du för schackliga ambitioner?
– Att bli internationell mästare
TfS nr 1/2005
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Foto: Jonas Eriksson

tycker jag känns realistiskt.
Här kommer Antons parti mot
Andrei Muriaru:
Anton Frisk-Kockum
Andrei Murariu
Damgambit (D 13)
Rond 8
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3
a6 5.cxd5
Det här är kanske ingen vidare
ambitiös variant, men den kan
vara psykologiskt riktig om motståndaren absolut vill vinna.
5...cxd5 6.Lf4 Sc6 7.Tc1 Lf5 8.e3
e6 9.Le2 Le7 10.0–0 0–0 11.a3
Tc8
Fullständig symmetri, men vit är
vid draget.
12.h3 Sd7 13.Sd2 b5 14.b4 Sb6

15.Sxb5!?
Ett oerhört svårbedömt drag som
i vilket fall som helst är tecken på
god känsla för kreativitet. Vit får
två fribönder och initiativet, men
kan svart blockera bönderna på
ett effektivt sätt borde han stå
på vinst. Frågan är: kan han det?
[Vår korrekturläsare Stellan
Brynell kom med ett intressant
påpekande. Diagramställningen
utan h2-h3 uppkom med omvända färger i partiet Ulf Andersson–Tiger Hillarp-Persson, Sigemanturneringen i Malmö 2000.
Tiger offrade också pjäs: 1.Sf3
d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5
5.Sc3 Sc6 6.Lf4 a6 7.Tc1 Lf5
8.e3 Tc8 9.Le2 e6 10.0-0 Sd7
11.a3 Le7 12.b4 b5 13.Sd2 0-0
14.Sb3 Sxb4 15.axb4 Lxb4 16.
Sxb5 remi. red]
15...axb5 16.Lxb5 Sa7 17.La6
54

26802

Arne Nyberg tackar för sig efter fyrtio Hallsbergsturneringar.
Txc1 18.Dxc1 Sa8 19.Sb3 Db6
20.Le2 Tc8 21.Sc5 Sb5?
Det här tyckte Anton var ett
feldrag, eftersom vit får spela a4
med tempo. Svart borde nog i
stället satsa på 21...Sc6 följt av
ett raskt e6–e5, t.ex. 22.Dd2 e5
23.dxe5 Lxc5 24.bxc5 Dxc5
25.La6 Td8 26.Tc1 Db6 27.Le2
d4 och svart står bra.
22.a4 Sd6 23.Lxd6
Vit behöver inte byta bort sin
svartfältare. 23.Da3 hade förmodligen varit bättre.
23...Lxd6 24.Dc3 Dd8 25.a5
Df6?!
25...Dg5 är mer aggressivt och
därför bättre. Svart har inte tid
att titta på medan vits bönder
springer.
26.Tc1 e5 27.b5 exd4 28.exd4
Lb8??
Svart hittar inget bra sätt att
stoppa vits bönder och gör ett
avgörande misstag. Något som
tydligt visar på hur viktigt det
kan vara med initiativet!
29.Sd7! uppg.
Ett stilfullt sätt att avgöra på.
Anton blev alltså bäste svensk
och tjänade ihop en rejäl summa
ratingpoäng. Men han var inte
ensam av svenskarna att göra en

stark prestation. Drazen Dragicevic kan nog också sägas ha fått
något av ett genombrott i och
med årets tävling. Han besegrade “veteranerna“ i sammanhanget, Linus Olsson, Dennis Wallin
och Hans Tikkanen, och spelade
moget schack – trots att han inte
ens börjat gymnasiet.

Intervju med
Drazen Dragicevic
Grattis! Det här måste vara en av
dina bästa prestationer någonsin?
– Ja, jag lyckades även bra i
Ungdoms-VM i Spanien 1999
(7 poäng av 11), men tittar man
på rating så är det nog det.
Beskriv din turnering.
– Det började dåligt med en
nolla, men i rond tre hade jag lite
flyt och vann och då fick jag bra
självförtroende. Bland annat
nobbade jag remi mot Dennis
Wallin och vann.
Vilket var ditt bästa parti?
– Jag är väldigt nöjd med partiet mot Hans Tikkanen (se
nedan).
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Hur var partiet mot Linus?
– Linus offrade och jag försvarade mig. Till slut så offrade han
bort sig.
Vad har du för turneringar
planerade?
– Vet inte. Jag brukar inte
planera så mycket. Jag tänker
spela något i sommar. Kanske
Junior-SM, kanske Politiken Cup
eller Czech Open i Pardubice.
Hur mycket tränar du?
– Vet inte riktigt. Jag tränar
inte två timmar om dagen eller
så, utan bara när jag har tid och
lust. Jag tränar mest vid datorn.
Vad gör du vid sidan av schacket?
– Jag spelar vattenpolo i klubb.
Jag har spelat i två år och är med
och spelar matcher. Jag är fisk så
det passar bra!
Vad har du för schackliga ambitioner?
– Jag kan tänka mig att bli
internationell mästare inom två
tre år.
Drazen Dragicevic
Hans Tikkanen
Rond 8

Efter att ha spelat accelererad
drake har svart hamnat i ett
jobbigt slutspel. Vit har terrängfördel och mer aktiva pjäser.
Dessutom har svart problembönder på d6 och a4. Tikkanen
är dock en riktig kämpe som
nästan alltid försvarar sig bra i
sämre ställningar. Men i Hallsberg visade han sig inte riktigt
från sin bästa sida.

34.h4
Helt riktigt. Vit öppnar h-linjen
för sitt torn och skapar ytterligare en svaghet i svarts ställning
– bonden på g5.
34...e5?!
Det här draget känns inte rätt.
Nu har svart nästan aldrig
möjlighet att spela d6-d5 och
d6-bonden blir om möjligt än
mer svag. Hans idé är sannolikt
att spela Ld7-e6, men det hinner
svart aldrig med. En intressant
möjlighet är annars 34...b5. I slutspel är det ofta värt en bonde att
aktivera pjäserna, t.ex. 35.cxb5
Tb6 36.hxg5 hxg5 37.Th5 Tc3
38.Ta2 Kf6 39.f4 Lxb5 40.Txg5
Lxe2 41.Kxe2 Tbc6 och svart
har aktiverat sina pjäser och därmed utjämnat.
35.hxg5 hxg5 36.Thd1
Vit motstår frestelsen att använda sig av h-linjen och angriper
i stället svarts riktiga problembonde. 36.b5 är nog mer exakt,
eftersom det förhindrar svarts
enda egentliga motspelsplan,
t.ex. 36...Tc5 37.Th6 Td8 38.
Ke3 och vit kan i lugn och ro gå
och plocka a4–bonden.
36...f6
Svart skulle ha passat på att försöka bryta sig loss med b7–b5
medan chansen fanns. Nu blir
det bara lidande. 36...b5!?
37.cxb5 Tb6 och vit står självklart bättre, men svart har tagit
c-linjen och kan hoppas på motspel.
37.b5!
Ett mycket starkt drag som totalt
paralyserar ett av svarts torn.
37...Tb6 38.Tb2
Vits idé är att angripa a4-bonden. Läget är dystert för svart.
38...d5
Desperation i tidsnöd, men svarts
ställning var förstås redan väldigt
svår.
39.exd5 Kd6 40.Ld3 Ld7 41.Th1
Kc5
Tikkanen är en god praktiker och
inser att en aktiv kung kan vara
skillnaden mellan liv och död i
ett slutspel.
42.Th7 Kd4 43.Ke2 g4

Det börjar helt plötsligt se
lite obehagligt ut, men Drazen
håller huvudet kallt.
44.Td2 gxf3+ 45.Kxf3 Kc3 46.
Ke3 e4?
En fälla. 46...Td6 och vit har en
något tuffare väg till seger.
47.Tc2+ Kb3 48.Lxe4 Lxb5 49.
Th1
Nu börjar det osa mattnät.
49...Te8 50.Tb1+ Kxa3 51.Kd4
f5 52.Kc3 uppg.
Det är matt i två.
I fyrtio år har Hallsbergsturneringen glatt och förkovrat såväl
svenska som utländska ungdomar. Tittar man i listan bland
tidigare vinnare så får man en
inblick i hur viktig tävlingen har
varit. Det är nog inte många som
inte känner till följande namn
(vinstår inom parentes): Ulf
Andersson (1967), John Nunn
(1971), Viorel Bologan [Konstantin Sakajev kom tvåa!]
(1990), Alexander Onistjuk
(1992), bara för att nämna några. Att låta en sådan fantastisk
ungdomstävling försvinna är
inget alternativ. Bollen ligger nu
hos Sveriges Schackförbund.

Junior–VM
Hans Tikkanen gjorde en
fantastisk insats i Junior–
VM i Indien i november
2004, där han tog 8 poäng
av 13, vilket gav en IMinteckning och en 12–14:e
plats. Linus Olsson deltog
också i tävlingen och tog 6
poäng. Ny juniorvärldsmästare blev hemmafavoriten GM Pentala Harikrishna, som vann tävlingen på 10 poäng. Mer om
JVM i nästa nummer.
1. Pentala Harikrishna, Indien 10; 2. Tigran Petrosian, Armenien 9½; 3. Jun
Zhao, Kina 9½ poäng.
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Ungdoms–VM på Kreta
Av Lars Grahn

D

et vimlade av stormästare när
det arrangerades ungdoms–
VM på Kreta. Inte i startlistorna
men väl bland ledarna. Svenske
ledaren Stellan Brynell uppskattade antalet till omkring fyrtio.
Högst rankad bland coacherna
var Vasilij Ivantjuk, som var engagerad i den turkiska truppen.
Världsmästarinnan Antoaneta
Stefanova var också på plats.
Tävlingarna samlade sammanlagt
407 flickor och 577 pojkar från
78 nationer. Det var fina arrangemang på femstjärniga hotellet
Kreta Maris ett par mil öster om
Heraklion. På fridagen ordnades
en utflykt till Knossos.
England kom med ett par
stormästare och när Kezli Ong
skulle möta engelsmannen Gawin Jones i P18 (pojkar under
18) kunde man ana vem som
hade hjälpt honom med förberedelserna. Chris Ward har skrivit
böcker om drakvarianten i Sicilianskt och han fanns på plats.
Kezli Ong
Gawin Jones
Sicilianskt (B 76)
Ungdoms-VM, P18
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7
7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6 9.0-0-0 d5
10.exd5 Sxd5 11.Sxc6 bxc6 12.
Ld4 e5 13.Lc5 Le6 14.Se4
Det är välkänt att svart har
fint spel för kvaliteten efter
14.Lxf8 Dxf8. Löparparet och
den halvöppna b-linjen ger goda
angreppschanser.
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På partidraget anses 14...Te8
vara det bästa svaret. Men vad
hade egentligen Jones och Ward
kokat ihop? Frågan hänger i
luften även efter partiet.
14...Tb8?! 15.Lc4 Te8 16.h4 h6
17.g4 a5 18.g5 h5 19.Lb3 Ta8
20.a4

20...Sf4?
Det tillåter vit att avveckla till ett
klart fördelaktigt slutspel. Det
hade varit bättre att först dra
undan damen från d-linjen.
21.Dxd8 Texd8 22.Txd8+ Txd8
23.Lxe6 Sxe6 24.Lb6
Svart får ta hand om a-bonden,
vilket gör att vit kan överta dlinjen. På 24...Td5 följer 25.Sc3.
24...Ta8 25.Td1 Lf8 26.Td7 Ta6
Här gör tornet ingen större nytta.
Det är illa nog att vit har fått
sjunde raden, nu överlämnas
även den åttonde.
27.Tb7 Sf4?
Ännu ett olyckligt springardrag
till f4. Den snöpliga tornreträtten till a8 var enda chansen att
hålla lite liv i partiet.
28.Sf6+ Kg7 29.Lc7 Se2+ 30.

Kd1 Sd4 31.Lxe5 Sxf3 32.Sxh5+
Kg8 33.Sf6+ Kh8 34.Tb8 Kg7
35.Lc3
Bra nog. Men 35.Ld6! med ett
indirekt matthot mot g8 var ännu
lättare. Det var förmodligen
ömsesidig tidsnöd.
35...c5 36.Sd7+ Sd4 37.Lxd4+
cxd4 38.Txf8 Td6 39.Td8 d3
40.c4 Td4 41.c5 Txh4 42.Sf6
Th1+ 43.Kd2 Th2+ 44.Kc3
44.Kxd3 Td2+!? 45.Kxd2?? ger
patt och remi. Vit kan vinna med
45.Kc4 Txd8 46.c6, men varför
krångla till det? Det är naturligtvis enklare att behålla matthotet
på g8.
44...Tc2+ 45.Kb3 uppg.
Efter denna kanonstart fortsatte Ong sitt poängvinnande spel
och belönades med en ny IMinteckning. En motig avslutning
med en halv poäng på de två
sista ronderna satte stopp för en
topplacering.
Ong klarade sig bäst av de tio
spelarna i den svenska truppen.
Näst bäst gick det för Drazen
Dragicevic i P16. Han spelade
inte en enda remi. Det blev idel
ettor i ronderna 2–4 och 9–11.
Här det avslutande partiet med
Drazens kommentarer från
Limhamns Schackmagasin.
Drazen Dragicevic
Eduardo Iturrizaga
Sicilianskt (B 76)
Ungdoms-VM, P16
1.e4 c5
Min motståndare brukar besvara
1.e4 med Caro-Kann.
2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6
5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0-0
8.Lb3 a5 9.a4 d6
Svart väljer en passiv uppställning. Här finns både 9...d5
10.exd5 Sb4 med aktivt pjässpel
eller förenklingen 9...Sg4 10.
Dxg4 Sxd4 11.Dh4 Sxb3 12.
cxb3 d6.
10.f3 Ld7
Med ett lockande remianbud –
han är IM med högt elotal och jag
kunde säkra femtio vinstprocent
i turneringen. Efter en bra stunds
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Foto: Cathy Rogers

funderande växte ställningen i
värde för mig. Kungsangreppet
såg intressant ut liksom möjligheten att kunna avsluta turneringen med en vinst!
11.h4!? Tc8 12.Dd2 Se5 13.Lh6
Lxh6 14.Dxh6 Txc3 15.bxc3 Dc7
16.Se2 b5?!
Bättre var 16...Dc5. Om 17.h5
Sxh5 18.Txh5 gxh5 har svart bra
kontroll på vits angrepp, och efter
17.0-0-0 Lxa4 18.Lxa4 Da3+ är
det svart som har spelet. Bästa
draget efter 16...Dc5 är nog 17.
Dd2 Tc8 18.Sf4. Man kan väl
vinna partier utan att matta motståndaren?
17.h5 Sxh5

Pojkarnas spellokal på Kreta Maris.

Ungdoms-VM 2004
P10

18.Txh5!! gxh5 19.0-0-0 bxa4
Nu har vit ett bra angrepp. Vit
bör vinna även efter 19...Tb8
20.Th1 e6 21.Txh5 Sg6 22.f4
med idén f5–f6!.
20.Th1 Tc8 21.Txh5 e6 22.Dxh7+
Kf8 23.Dh6+ Ke8
Om i stället 23...Ke7 så 24.Dg5+
f6 25.Th7+ Sf7 26.Dg7 Tf8
27.Sf4 med avgörande fördel.
24.Df6 uppg.
(Kommentarer av Drazen Dragicevic)
Att Dragicevic tagit några kliv i
sin utveckling visade han också
ett par veckor senare i Hallsberg.
Nästa mål skulle kunna vara att
spela sig in i Limhamns elitserielag.
Polen hade de genomsnittligt
högst rankade juniorerna på
Kreta och fick också den bästa
medaljskörden i de tio klasserna:
det blev tre guld, ett silver och
ett brons.

1. Yu Yangyi, Kina
113. Aditya Gupta
119. Martin Trost

9
4
3½

P14

1. Ildar Chairullin, Ryssland
85. Rasmus Janse

8½
5

P16

1. Maxim Rodshtein, Israel
49. Drazen Dragicevic
109. Erik Karlsson

8½
6
3

P18

1. Radoslaw Wojtaszek, Polen
17. Kezli Ong

9
6½

F10

1. Mary Arabidze, Georgien
78. Lioubov Dvinskikh

11
3½

F14

1. Dronavalli Harika, Indien
56. Inna Agrest

9
5

F18

1. Jolanta Zawadzka, Polen
51. Ellinor Frisk
53. Julia Almer

8
5
4½

(11 ronder, sammanlagt 984 spelare)
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Lettisk dominans i
starkt Manhem Open
Av Mats Eriksson

Å

rets upplaga av Manhem
Open var den tjugofjärde i
ordningen och med elva spelare
rankade över 1900 en av de absolut starkaste. Sex nationer fanns
företrädda i det trettiosexhövdade startfältet. Åldersgränsen
är femton år och när tävlingen
traditionsenligt avgjordes i Allhelgonahelgen var den alltså
öppen för spelare födda 1989
eller senare.
Sverigeettan Drazen Dragicevic var på sydliga nejder och
spelade Ungdoms–VM, och därmed fick de svenska förväntningarna framför allt ställas till starka
rockadenduon Erik Blomqvist
och Nicolaj Zadruzny, båda
90:or. Ja, faktum är att de sex
högst rankade spelarna i turneringen var födda detta år,
däribland 2002 års trea Vitalijs
Samolins från Jelgava schackskola i Lettland. Denne ståtade med
det respektingivande nationella
talet 2272 och fick gälla som
favorit, även om letternas coach
Elmars Berkis efter talrika besök
i Göteborg många gånger varnat
för ”de låga svenska ratingtalen”
och gjorde så även denna gång ...
Manhem Open var ursprungligen en tävling för göteborgsjuniorer som instiftades i början
av 1970-talet. Den somnade in
efter ett par år, men namnet togs
till heders igen när klubbens
ungdomssatsning åter började
bära frukt i början av 1980-talet
och man ville ordna en elitturnering för juniorer.
Under tjugofyra år har svenskar bärgat segern fjorton av
gångerna. Dock kom nio av de
framgångarna under tävlingens
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första tolv år, och när Dan Eriksson vann i fjol var det sex år sedan
en svensk senast triumferade.
Det var 1997 som ingen mindre
än TfS ungdomsredaktör Jonas
Eriksson stod överst på pallen!
Efter tre ronder var det bara
tre man som stod på full poäng:
Samolins, dennes landsman,
andrarankade Andrejs Dzalbo
och estländske Nikolai Kunitsõn.
Antingen det nu berodde på jämn
kamp eller remiglädje hos övriga
deltagare hade topptrion anmärkningsvärt nog ett försprång på
en poäng, även om det på grund
av avbrott inte framgick helt
klart i det läget. Samolins tog sig
an en av många duktiga yngre
rockadare. Det blev en lustiger
dans.
Vitalijs Samolins, Lettland
Daniel Gullberg, SK Rockaden
Bird (A 03)
1.f4 d5 2.Sf3 g6 3.g3 c5 4.Lg2
Lg7 5.d3 Sf6 6.0–0 0–0 7.c3
Sc6 8.Dc2 Tb8 9.e4 dxe4 10.dxe4
b5 11.Le3 c4 12.h3 Lb7 13.Td1
Dc7 14.e5 Sd7 15.Sa3 a6 16.Sg5
Dc8

17.Sxf7 Kxf7 18.e6+ Kxe6 19.
Ld5+ Kf6 20.De4 e5 21.f5 Ke7

22.Le6 Sd4 23.Dh4+ Kd6 24.
cxd4 gxf5 25.dxe5+ Kxe6 26.
Td6+ Kf7 27.e6+ Kg8 28.Txd7
Dc6 29.Txg7+ Kxg7 30.Dg5+ Kh8
31.Ld4+ uppg.
Samtidigt vann Dzalbo över
Kunitsõn och säkrade en dubbel
lettisk ledning när turneringen
gått in i andra halvlek. Skulle det
bli en kamratlig remi? Saken
diskuterades enligt säker källa
ingående i det lettiska lägret där
Dzalbo möjligen kände att
oddsen inte var på hans sida.
”Det sparar krafter”, ”Vi är ju
landsmän” och ”En halv poäng är
bra” var goda argument, men ”En
poäng är ännu bättre” replikerade Samolins, som också avböjde
remianbudet när det kom i
femtonde draget. Han hade
segervittring i partiet, men med
aktivt försvar i tornslutspelet
kunde motståndaren återupprätta jämvikten och efter hård
kamp delades poängen.
Fredsslutet gav förföljarna
chansen att knappa in och två
man grep också möjligheten. Erik
Blomqvist hade fått upp ångan
efter två remier i rond två och tre
och besegrade Kunitsõn, som
därmed var avsågad från toppstriden. Jämsides låg Linköpings
Tim Johansson, som följde upp
tredjeplatsen i Skol-SM med en
strålande insats. Här är ett livligt
parti från den tredje ronden:
Tim Johansson, LASS
Mladen Gajic, Malmö AS
Sicilianskt (B 22)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.
d4 Sc6 5.Sf3 Lg4 6.Le2 cxd4 7.
cxd4 0–0–0
7...e6 är att föredra.
8.Sc3 Da5 9.Le3 e5 10.Sxe5 Lxe2
11.Sxc6 Dxc3+ 12.bxc3 Lxd1 13.
Sxd8 Lh5
Det är det här draget svart förlitat sig på. Vits springare är
fångad och svart får två lätta
pjäser för torn. Vit griper dock
initiativet och har dessutom två
centrala merbönder.
14.Sxb7 Kxb7 15.Tb1+ Kc6 16.
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d5+ Kd6 17.c4 a5 18.Tb5 Sf6
19.Lf4+ Kd7 20.Tb7+ Kc8 21.
Tc7+ Kd8 22.0–0 Lg6 23.h4 Lb4
24.d6 Se4 25.Ta7 Sc3 26.Le3
Ld3 27.Ta1 Lxc4 28.Lb6+ Kc8
29.Ta8+ Kb7 30.Txh8 Kxb6 31.d7
Le7 32.d8D+ Lxd8 33.Txd8 Le6
34.Th8 h6 35.Th7 g5 36.Txh6
gxh4 37.Txh4 a4 38.a3 Lb3 39.
Tf1 uppg.
Därmed var det två gånger
Lettland–Sverige vid toppborden
i sjätte och näst sista ronden.
Tim Johansson utvecklade ett
initiativ på damflygeln, men
lettländaren parerade. När en
svensk springare förirrade sig in i
fiendelägret blev den avskuren
från hjälptrupperna och dukade
under och därmed var saken klar.
Erik Blomqvist var mera lyckosam. Dzalbo försökte skapa angreppschanser, men Blomqvist
försvarade sig lugnt och kunde
snart själv gripa initiativet.
Andrejs Dzalbo, Lettland
Erik Blomqvist, SK Rockaden
Londonsystemet (D 02)
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 Lf5 4.e3
e6 5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 c6 7.Sbd2
Ld6 8.Lg3 Lxg3 9.hxg3 Sbd7
10.c3 Dc7 11.a4 e5 12.dxe5
Sxe5 13.Df5 Sed7 14.0–0 0–0
15.Dh3 Sc5 16.Sd4 Tfe8 17.Sf5
Dd7 18.g4 Sce4 19.Sf3 g6 20.
Sh6+ Kg7 21.Dh4

Sxf6 37.Tef1 Ta1 38.Se6+ Kh6
39.e4 De5 40.Txf6 Dxf6 41.uppg.

helhet en fin tävling med flera
goda insatser av sin breda trupp.

Sista ronden bjöd alltså på en
direkt final, som dock aldrig kom
att bjuda på den riktigt stora
dramatiken. Blomqvist anlade
partiet aggressivt med Stauntongambit – Samolins spelade
alltså både 1.f4 som vit och
Holländskt som svart – men lettländaren neutraliserade snart
initiativet, tog över och vann efter
drygt tjugo drag. Johansson och
Dzalbo delade däremot poängen
efter kamp i ett tornslutspel,
vilket ledde till att Samolins segermarginal blev hela 1½ poäng.
Det är inte vardagsmat i en
tävling över bara sju ronder.
Bäste svensk blev trots förlusten Erik Blomqvist, medan
sextonderankade Tim Johansson
gick in på fjärde plats. Andra fina
insatser utfördes av Johanssons
klubbkamrat Simon Rosberg,
sexa, och sensationsmannen
Anton Skoog från Skara: rankad
tjugosjua gick han in som sjua.
Stockholmsrockaden gjorde som

Slutställningen:
1. Vitalijs Samolins, Lettland 6½
(av 7); 2. Andrejs Dzalbo, Lettland 5; 3. Erik Blomqvist, SK
Rockaden 5; 4. Tim Johansson,
Linköpings ASS 4½; 5. Eric
Malmi, Finland 4,5; 6. Simon
Rosberg, Linköpings ASS 4½;
7. Anton Skoog, Skara SS 4½;
8. Christopher Lissäng, SK
Rockaden 4½; 9. Nicolaj Zadruzny, SK Rockaden 4; 10. Nikolai Kunitsõn, Estland 4; 11. Isak
Revelj, SK Rockaden 4; 12. Kaarel Nestor, Estland 4; 13. Frank
Bracker, Tyskland 4 poäng.
(36 deltagare)
Manhem Open har också ett
specialpris, det numrerade ”Stor
grabb”-priset som tilldelas den
som gör sin fjärde start i turneringen. Sedan starten har tjugoåtta sådana delats ut. I år nådde
ingen upp i det; däremot gjorde
Christopher Lissäng från Rockaden sin femte start.

En helt annan
Tigran Petrosian
Av Lars Grahn

U

21...Sg8 22.Sxg8 Kxg8 23.g3
Kg7 24.g5 f6 25.gxf6+ Sxf6 26.
Kg2 Te4 27.Dh2 Sg4 28.Dh3 h5
29.Tad1 Tf8 30.Sg5 Txa4 31.
Tde1 Df5 32.f4 Te8 33.Tf3 Dc2+
34.Kg1 Dxb2 35.f5 Dxc3 36.f6+

tanför Schackspelets hus i
Jerevan står en fem meter
hög staty av Tigran Petrosian,
schackvärldsmästare 1963–1969.
Han är en av Armeniens nationalhjältar.
Christer Niklasson har berättat att när han var i Jerevan 1999
som sekundant åt Emanuel Berg
i junior–VM, så satte han sig på
statysockeln och tände sin pipa.
Fram kom en gammal man och
förmanade honom: “Unge man,
det är mycket opassande att sitta
och röka pipa på sockeln till den

store Tigran Petrosians staty.“ Så
stor är Petrosian.
Nu finns det en namne i
Armenien som också är stormästare. Den nye Tigran Petrosian
var med i junior–VM i Indien
och slutade på andra plats. De
har helt olika spelstilar. Medan
den gamle Petrosian var en försvarets mästare som aldrig tog
några risker, så är dagens junior
den raka motsatsen. Han spelar
hej vilt på angrepp och inte så
sällan med framgång. Här ett
exempel från junior–VM.
TfS nr 1/2005
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Deep Chakravarthy
Tigran Petrosian
Fyrspringarspel (C 47)
Junior–VM i Cochin 2004
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6
4.g3 Sxe4!?
En rätt ny offeridé. I kompensation för pjäsen får svart en
bondestorm med järngrepp om
centrum.
5.Sxe4 d5 6.Sc3 d4 7.Se4 f5
8.Seg5 e4 9.Lc4!? exf3 10.Lf7+
Det är naturligtvis frestande att
utnyttja kontrollen över f7, men
inte nödvändigtvis det bästa. I ett
parti Smirin–Macieja förra året
följde 10.Sxf3 De7+ 11.Kf1 Le6
12.d3 Lxc4 13.dxc4 Dd7 14.Kg2
0-0-0 och bataljen klingade snart
ut i remi. Efter 10.Sf7 De7+ 11.
Kf1 Se5 12. Sxh8 Sxc4 är det risk
att springaren fastnar i hörnet.
10...Kd7 11.Le6+ Ke8 12.Lf7+
Ke7
Ett djärvt vinstförsök.
13.Lb3 Kf6! 14.Sf7 De8+ 15.Kf1
d3! 16.Dxf3 Sd4! 17.Dxd3 Sxb3

18.Sxh8
Efter 18.Dxb3 Dxf7 är det bara
att räkna pjäser.
18...Dc6?
Ett mellandrag som kunde ha
förstört svarts vackra spel.

19.Kg1?
Vit kunde ha fått fint motspel
med 19.Dxb3! Dxh1+ 20.Ke2
De4+ 21.Kf1 Le6 22.Dc3+ och
fortsättningen är en helt öppen
historia.
19...Sxa1 20.b3 Dxc2 21.Dd4+
Ke6 22.Dxa1 Ld7

Svart planerar att spela Lc6 och
det är inte mycket vit kan göra åt
det.
23.Lb2 Lc6 24.h3 Lc5! 25.Lxg7
Lxf2+! 26.Kh2
Eller 26.Kxf2 Dxd2+ 27.Kf1
Dg2+ följt av slag på h1 och a1.
26...De4?
Svart kunde ha vunnit direkt
med 26...Lxg3+! 27.Kxg3 Dd3+
28.Kf2 Dxd2+ 29. Kf1 Lb5+ 30.
Kg1 Dg5+ 31.Kf2 Df4+ 32.Ke1
De3+ 33.Kd1 Td8+ med mattangrepp.
27.Df6+ Kd5 28.Tc1
Vit har fått en dålig idé. Bättre är
28.Tf1.
28...Te8 29.Tc4? Lg1+! 30.uppg.
30.Kxg1 De1+ 31.Kg2 Te2+ med
matt.
Den gamle Petrosian måste ha
roterat på sin sockel. Det var inte
mycket till försvarsspel. Eller om
det är en reinkarnerad Petrosian
som kommit tillbaka för att ha
det lite roligare i sitt andra liv.

Kombinationsövningar
1. Cicak–Stolz
Legnica 2004

2. Cicak–Cybrowski
Legnica 2004

3. Cicak–Laznicka
Legnica 2004

Vit drar

Svart drar

Svart drar

Lösningar på sidan 70.
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7.Sb3 Sd7 8.Ld3 Dc7 9.Lc2 b6
10.O-O Lb7 11.Te1 Le7 12.Se5
Sxe5 13.dxe5 O-O-O!
Vit har misshandlat öppningen å
det grövsta och Short har redan
ett starkt initiativ.
14.Dg4 h5 15.Dc4 g5 16.a4 a6
17.Ld2 Kb8 18.Tad1 g4 19.Sc1
Tdg8 20.Le4 h4 21.Sd3 g3 22.h3
gxf2+ 23.Sxf2

Efterskörd från Calvià
Av Ian Rogers

Översättning Ola Winfridsson

Rond 2
Javier Moreno, Spanien B
Vasilij Ivantjuk, Ukraina

Partier börjar se remiaktigt ut,
vilket nog hade blivit resultatet
om vit bara hade bytt torn här.
Men remin kommer väl ännu
snabbare om alla torn försvinner
från brädet, eller ...?
26.Tgg1?! Txe1+ 27.Txe1
27.Lxe1 bjuder bättre motstånd
även om svart redan står bättre
efter 27...Sg5.
27...Txe1+ 28.Kxe1
28.Lxe1 förändrar ingenting eftersom svart efter 28...f5 29.Lh4
Kf7 kan spela Sf6 ändå.
28...f5!! 29.gxf5
I sina ursprungliga beräkningar
hade Moreno antagligen missat
att han inte kan hålla bondestrukturen intakt med 29.Kf2 Sf6
30.Kg3 fxg4 31.fxg4 på grund av
31...Se4+.
29...Kf7 30.Lf4 Kf6 31.Le5+ Kxf5

32.Lxg7 Kg5 33.Le5 Kxh5 34.Lb8
a6
Återstoden av partiet är ett
skolexempel på hur man vinner
med springare mot löpare. Den
avlägsna fribonden gör att svart
i princip kan gå in i vilket bondeslutspel som helst. Vits damflygelbönder förvandlas till angreppsmål när h-bonden tvingar
det vita majestätet att skynda
över till andra flanken.
35.Kf2 Sg5 36.Kg3 Se6 37.c3
Kg5 38.Ld6 Kf5 39.a4 b6 40.b4?!
Genom att ställa ytterligare en
bonde på ett svart fält lägger
Moreno huvudet på stupstocken, men Ivantjuk hade saker som
40...c5 41.dxc5 Sxc5! på lut.
Detta kan inte bemötas med
42.Lxc5 bxc5 43.b4 på grund av
43...d4! och svart får i värsta fall
ett fördelaktigt damslutspel.
40...h5 41.Kf2 h4! 42.Le7 h3
43.Ld6 Sf4 44.Kg3 Se2+ 45.Kxh3
Sxc3 46.Kg3 Sxa4 47.Lc7 Ke6
48.Kf2 Kd7 49.Lf4 Sc3 50.Ke3
Sa2 51.uppg.

Rond 13
Gary Lane, Australien
Nigel Short, England
Franskt (C 03)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 h6!?
Detta excentriska drag lär inte få
många efterföljare.
4.c3 c5 5.Sgf3 Sf6 6.exd5?! Sxd5

23...Dxe5?
Short spelade det här draget med
uppsynen hos någon som är övertygad om att det endast är en
tidsfråga innan motståndaren ger
upp. I själva verket är detta drag
ospelbart; svart har slarvat i
angreppsföringen och vit kan nu
neutralisera alla hot med Sg4,
eventuellt efter ett förberedande
Lf3.
24.Lxd5! Lxd5

25.Dxd5!!
När Lane utförde det här draget
reagerade Short som om han
trodde att vit bara spelade ett
tramsdrag och skulle ge upp i
nästa drag. Det var först när han
började analysera ställningen som
han insåg att det i själva verket är
svarts läge som är desperat.
TfS nr 1/2005
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25...Dxd5
25...exd5 strandar på 26.Txe5
medan 25...Dxe1+ 26.Txe1 exd5
27.Txe7 i princip är en sämre
variant av partiforsättningen.
26.Lf4+ Ld6
Svarts bästa chans.
27.Lxd6+ Kc8 28.Txd5 exd5 29.
Te7 Th6 30.Lf4 Thg6?!
Vid det här laget hade Short helt
tappat kontrollen. Svarts bästa
chans är 30...Tf6 även om vit
också då står mycket bättre efter
31.Le5 Te6 32.Txe6 fxe6 33.Lf6.
31.g4 hxg3 32.Sg4 T8g7
På 32...f5 avgör 33.Se5 T6g7 34.
Sc6! följt av 35.Le5.
33.Kg2 d4 34.cxd4 cxd4 35.Le5
d3 36.Tc7+ Kd8 37.Tc3 Txg4
Liktydigt med uppgivet, men
37...Tg8 38.Sf6 är också hopplöst.
38.Txd3+ Ke7 39.hxg4 Txg4
40.Td4 Tg5 41.Lf4 Tg6 42.Lxg3
a5 43.b3 Tc6 44.Tc4 Kd7 45.Kf3
Tf6+ 46.Lf4 Tc6 47.Ke4 Te6+
48.Kd5 Tf6 49.Le5 Tf3 50.Tc7+
Kd8 51.Tc3 Txc3 52.Lxc3 Kd7
53.Le5 f5 54.Lf4 uppg.

Rond 14
Tamaz Gelasjvili, Georgien
Smbat Lputian, Armenien

angrepp:
25.Sg4!? Lxe1!
Modigt med tanke på att 25...Le7
var ett stabilt och säkert alternativ.
26.Sxf6+ gxf6 27.Dg4+ Kh8 28.
Df4
Nu ser det ut som om svart måste
spela 28...Kg7 och tillåta dragupprepning, men Lputian sätter
riposten rakt i bröstet.
28...Ld2!! 29.Dxd2?
Samtliga åskådare trodde att
Gelasjvili härigenom medvetet
lät bli att inkassera vinsten med
29.Lxf6+, men i själva verket har
svart allt under kontroll efter
29...Dxf6! 30.Dxf6+ Kg8. Vits
bästa räddningsmöjlighet är då
31.Lh7+! Kxh7 32.Txc8 Txc8
33.Dxf7+. Efter 33...Kh8 är det
emellertid endast svart som har
vinstchanser i slutspelet.
Så här i efterhand kan man
säga att han naturligtvis skulle ha
spelat detta, men det är fullt förståeligt att Gelasjvili söker sin
lycka med damerna kvar på brädet. Å andra sidan bjuder vit i
fortsättningen mycket svagt
motstånd, så det förblir trots allt
lite av ett mysterium att han
spelade 29.Dxd2.
29...Kg7 30.Ld3?! Th8 31.Td1
Dc7 32.Lb1?! De5 33.uppg.

Rond 8
Alexander Graf, Tyskland
Ruben Felgaer, Argentina

Det här partiet androgs som
bevisföremål A när Georgien
anklagades för att ha lagt sig mot
Armenien i sista ronden. När man
granskar bevisen på brädet lite
närmare är de dock inte så övertygande som de i förstone kan
verka. I diagramställningen inledde Gelasjvili, trots bonde och
torn i fara, ett mycket lovande
62
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Det verkar som om svart håller
på att få lite motspel. Graf vill
dock inte vara med om sådant
trams:

23.Txe5! Txg3 24.Txd5. Vit får
riklig kompensation för damen.
Felgaer försökte med 24...Txg2+
25.Kxg2 Df6 26.Le3 Sc6 27.Lxc6
dxc6 28.Txc5 men efter 28...Ta4?
avslutade Graf effektfullt: 29.
Tb8+! Ke7 30.Sd5+! uppg.

Rond 9
Florian Jenni, Schweiz
Lukasz Cyborowski, Polen

Det ser ut som om svart har
lyckats hålla ihop allt, men Jenni
hittade ett fint sätt att dyrka upp
låset:
30.T1g5!!
Det finns inget försvar mot
31.Txg7+ följt av 32.Th5 matt.
30...fxg5 31.Txd6 uppg.

Rond 9
Friso Nijboer, Holland
Timur Garejev, Uzbekistan

Efter 26.Sd4 skulle vit ha en liten
fördel, men Nijboer tyckte sig se
ett drag som skulle förstora den
om han spelade det först:
26.Dg5??. Den olycklige holländaren gav dock omedelbart sla-
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get förlorat efter det oväntade
26...Se5! 27.uppg.

Rond 9
Genrieta Lagvilava, Vitryssland
Viktoria Bashkite, Estland

Svarts ställning är ytterst besvärlig, men med 35...Dd7 skulle hon
fortfarande kunna bjuda motstånd. Bashkite har dock fått korn
på en möjlighet att lätta på trycket. Trodde hon ...
35...Se7?
Lagvilava tar fram storsläggan.
36.Dxe7!! Dxe7 37.Txc8+ uppg.
Efter 37...Kg7 38.Tc7! Dxc7
39.Se6+ sitter svart med en hel
pjäs mindre.

Magnus Carlsen i Calvià.
Jo, ett handslag blev det allt, men
inte riktigt som svart hade tänkt
sig!

Rond 11
Magnus Carlsen, Norge
Vasilios Kotronias, Grekland

Rond 10
Ennio Arlandi, Italien
Aloyzas Kveinys, Litauen

Rond 10
Andrej Kovaljev, Vitryssland
Hrvoje Stevic, Kroatien

Här hittade svart en vinnande
kombination. Trodde han ...
38...Sgxf4? 39.Lxf4 Sxf4
Med avgörande dubbelhot mot
g2 och e1, bara att invänta handslaget.
40.Dxg7+!! uppg.

I diagramställningen kan vit inte
hindra att svart vinner tillbaka
bonden, men han torde å andra
sidan inte ha något att frukta
efter 29.Da5 Dxf3 30.Thd5. I
stället gick Arlandi till vansinnesoffensiv.
29.Dc7??
Han hade helt missat svarts svar.
29...Txa3+!! 30.uppg.

Carlsens andra parti i OS och ett
som hittills fortlöpt helt normalt,
men nu brakar det loss:
22.Sxf6!! Kxf6 23.Txd6+! Ke7
23...Dxd6 faller på 24.Dxe3,
vilket samtidigt hotar matt och
tornet på a7.
24.Txc6! Dxc6 25.Dxe3 Tc7
26.f6+ Kd8 27.Dd3+ Kc8 28.Ld5
Db6
Carlsens kombination har renderat honom materiell fördel. Med
tanke på att vits kung dessutom
står säkrare borde resten ha varit
en fråga om teknik. Men istället
TfS nr 1/2005
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för att konsolidera ställningen
genom det säkra 25.g3 går den
unge norrmannen på knock och
Kotronias får möjlighet att
komma in i matchen igen.
29.Dg3?! Dd4! 30.h5 Kb8 31.h6
a4 32.a3 Dd2! 33.axb4?!
33.Tc1 ser ut som vits sista chans
att spela på vinst, men det
faktum att h-bonden är förlorad
försämrar Carlsens vinstmöjligheter.
33...Dxc2+ 34.Ka1 a3! 35.bxa3
Txh6 36.Dxe5 Dd3! 37.De8+ Tc8
38.De5+ Tc7 39.De8+ Tc8 40.
De5+ remi

Rond 10
Magnus Carlsen, Norge
Nurlan Ibrajev, Kazakstan
Nimzoindiskt (E 38)
Detta var Carlsens första OSparti. Han kom direkt från Hoogeveen-turneringen som varit en
besvikelse för honom (fjärde och
sista plats i toppgruppen). När
han kom till Calvià gick Carlsen
och Norges lagkapten till receptionen på hotellet för att hämta
ut hans ackreditering. Funktionären tittade på Carlsens pass,
sedan på Carlsen och sa “Jag är
hemskt ledsen, men det här är
OS för vuxna, inte för barn. Du
får gärna titta på spelet, men
någon ackreditering kan du inte
få.“ När så den norske lagkaptenen försäkrade att 13-årige
Magnus inte bara var stormästare utan också Norges bäste spelare förstod funktionären att hon
blivit utsatt för ett skämt. Hon
vägrade utfärda någon ackreditering och skickade iväg dem
med ett sarkastiskt “Lycka till i
turneringen!“. Först en timme
senare kunde de återvända med
skriftliga bevis på att Carlsen
verkligen skulle vara med i OS.
Senare samma dag var det så
dags för OS-debuten. Fotografer
och åskådare flockades runt Norges förstabord, vilket inte tycktes
bekomma honom märkbart och
han visade direkt att han definitivt hör hemma på OS-scenen.
64
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Ingela Eriksson har tidigare spelat i Sveriges damlag. I Calvià
representerade hon Australien, där hon bor sedan många år
tillbaka.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
c5 5.dxc5 Lxc5
Teoretikerna har länge hävdat
att textdraget är en liten inexakthet, men det har ytterst sällan
bevisats i praktiskt spel. 5...Sc6
syftar till att locka vit att slösa ett
tempo med 6.a3 innan svart slår
på c5.
6.Sf3 Db6!? 7.e3 Dc7 8.b3 b6
9.Lb2 Lb7?!
Antingen här eller i förra draget
borde svart ha förhindrat Sb5
med 9...a6.
10.Sb5!
Inledningen på en ny plan som
drar hela svarts uppställning i

tvivelsmål.
10...Dd8
Trist, men 10...Dc6 11.Se5 är
ännu värre.
11.O-O-O! O-O?! 12.Sg5 Te8
Detta var svarts syfte med rockaden, men Carlsen låter sig inte
lockas av bondeslarvern på h7.
Istället bygger han upp angreppet och det svarta majestätet
börjar snabbt önska att det
befann sig någon annanstans.
13.h4! e5 14.Sd6 Lxd6 15.Txd6
h6 16.Df5! Sc6?
Förlorar omedelbart men även
det segare försvaret 16...De7
vederläggs med 17.Txf6! Dxf6
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18.Dh7+ Kf8 19.La3+ d6 20.
Ld3! hxg5 21.hxg5 Dd8 22.
Dh8+ Ke7 23.Dxg7 och vit har
avgörande angrepp.
17.Txf6! uppg.
Svart förlorar (minst) damen
efter 17...Dxf6 18.Dh7+ Kf8
19.La3+ d6 20.Se4.

Schackets Kulturhistoria
– nu med egen bevakning

Rond 11
Giulio Borgo, Italien
Deon Solomons, Sydafrika

S

chackets Kulturhistorisk Sällskap (SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och dokumentera nytt och gammalt ur
schackets mångfacetterade historie- och kuriosakabinett.
Föreningens medlemsblad,
Schackkultur, utkom med tre
nummer under 2004 och några
av artiklarna behandlade bland
annat

Här spelade svart 26...Tg6 och
lyckades efter många öden och
äventyr samt en hel del tur vinna
partiet. Det hade dock inte behövt vara så besvärligt om sydafrikanen hade hittat 26...Txg4+!!
27.fxg4 Dxh4 – vit måste ge
damen för att undvika matt.

●
●

●

●

Rättelse

●

Diagrammet till Gady Costeffs
prisbelönta studie i nr 9/04 på
sidan 600 var felaktigt. Här den
korrekta versionen:

●

Gustaf Nyholm – den förste
officielle Sverigemästaren.
Det tidiga schacklivet i
Stockholm och historien om
grundandet av Stockholms
Schacksällskap 1849.
Utställningen av Sven Hagbergs samling av tidningsurklipp om schack.
En “skattgömma“ i Göteborg
– Erik Olsons schackpjässamling.
Tore Rilton 100 år – en personlig minnesbild tecknad av
Rolf Littorin.
Ett schackbräde med autografer av spelarna vid interzonturneringen 1952 i Saltsjöbaden och många senare
mästare, inklusive Bobby
Fischer.

Föreningens verksamhet har bl a
omfattat utställningar med olika
schackteman. Den schackhistoriska utställningen på Cirkus i
Stockholm som fanns att beskåda i samband med musikalen
Chess pryder nu väggarna i Stockholms Schacksalonger. I samband
med Schack–SM i somras ordnades en fotoutställning om schack-

Vinst

mecenaten Tore Rilton och Riltonturneringen. Schackböcker,
pokaler, foton, urklipp och en
hel del annat som tillhört Gustaf
Nyholm donerades till SKS av
hans barnbarn och utgjorde
grunden till en utställning i
mars 2004 på Schacksalongerna.
Under vår och försommaren uppmärksammades SKS utställning
av Sven Hagbergs unika samling
med tidningsurklipp om schack
från VM–matchen mellan
Aljechin och Capablanca 1927
fram till våra dagar.
De bägge schackgiganterna
Gösta Stoltz och Erik Lundin
skulle ha blivit 100 år under 2004.
Detta hedrades bl a med en
minnesturnering på Stockholms
Schacksalonger under hösten.
Den 11 december gick sista
ronden och i samband med
detta höll SKS–medlemmarna
Sven-Gunnar Samuelsson och
Sthig Jonasson föredrag om jubilarerna.
Under hösten har SKS också
kunnat komplettera sina aktiviteter med korta schackhistoriska
avsnitt i lokal–TV programmet
Mitt i Schack, som görs av
systrarna Adriana, Amelia och
Antonia Krzymowska och som
sänds inom Stockholmsområdet
varje måndag kl 19.
Intresserade är välkomna att
höra av sig till föreningen via e–
post (schackkultur@telia.com).
Medlemsavgiften för 2005 är 200
kr och kan sättas in på SKS postgirokonto 356481–2.
Arne Johansson
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Allsvenskan

2004-2005

Elitserien rond 4–6

Rockaden i topp
Av Lars Grahn

fter sex ronder i elitserien
är det bara SK Rockaden,
Stockholm som har mäktat med
att vinna alla matcher. Huvudkonkurrenten Sollentuna SK
ligger hack i häl en matchpoäng
efter. Dessa båda lag möts i ett
slags finalmatch i rond åtta den
26 februari. Det är först efter
den uppgörelsen som det känns
relevant att börja spekulera i
vilken klubb som ska ta hem
mästerskapet.
SK Rockaden har så här långt
bara använt sig av en stormästare, Lasse Karlsson. Richard Wessman har gjort en intressant
comeback med 4½ poäng på
6 partier. Jonas Barkhagen är
lagets bäste poängplockare med
5 poäng (av 6).
Två spelare har maximala 6
poäng: Jonny Hector, Limhamns
SK och Bo Lindberg, Sollentuna
SK. Vi lyfter fram ett parti från
Hectors segerrad.

E

Jonny Hector, Limhamns SK
Bengt Svensson, Kamraterna
Sicilianskt (B 96)
Elitserien 04/05, rond 4
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5
Gamla huvudvarianten, som den
brukar kallas. Det är efterhand
många år sedan den var huvudvarianten mot Najdorf. Jag blev
lite nyfiken och letade upp, undanstoppad bakom de lite tyngre
verken, min första öppningsbok,
Theo Schuster: Spelöppningar i
schack. Nu blir det en nostalgi66

26802

resa. I den optimistiskt skrivna
texten på bokens framsida kan
man läsa att den “(...) är en oumbärlig tillgång för såväl mästaren
som amatören. Boken fungerar
även som uppslagsbok. Således
kan man snabbt slå upp vad t.ex.
Boris Spasskij eller Bobby Fischer
spelar i en viss kritisk ställning i
Sicilianskt parti, och det är lätt
att ‘kolla in läget’ i de andra spelöppningarna också, för de finns
där allesammans.“ Allt detta
klaras av på 144 mycket luftigt
skrivna sidor!
När jag kikar på avsnittet om
Najdorfvarianten är där några
förslag på vad vit kan göra efter
5...a6 och variant a) är 6.Lg5. Jag
tror att sedan dess har det i alla
fall varit huvudvarianten för mig.
Och eftersom hela variantkomplexet täcks in på två och en halv
rad så verkade det hanterbart.
I den första raden på bokhyllan
står John Nunns bok från 1996
som tar utgångspunkt i ställningen efter 6.Lg5. Han är dock inte
lika koncis som Schuster utan
behöver 320 tättskrivna sidor
med Fritztuggade varianter för
att komma till ungefär samma
slutsats: oklart spel.
När jag ändå sitter med min
gamla öppningsbok bläddrar jag
igenom den och ser de lite barnsliga blyertsunderstrykningarna.
Skotskt parti, Ryskt parti och
Budapestgambiten har arbetats
in. Sedan är boken ren ända till
jag till min överraskning ser att
Damindiskt är understruket med

dubbla streck. Eftersom jag vet
med mig att jag aldrig fick läst in
den öppningen och då avsnittet
bara täcker ett blad kan jag
meddela att Damindiskt numera
är en inarbetad del av min
repertoar. När det gäller “gamla
huvudvarianten“ tror jag att den
fortfarande hade varit huvudvariant om det inte varit för
varianten med den förgiftade
bonden (6.Lg5 e6 7.f4 Db6
8.Dd2 Dxb2). Det har visat sig
att giftet inte är dödligt, men det
framkallar i alla fall ett visst
illamående och inte alla svartspelare är beredda att utsätta sig
för detta.
6...e6 7.f4 Sbd7 8.Df3 Dc7 9.
0–0–0 b5 10.Lxf6!? Sxf6 11.e5
Lb7

12.De3!?
Få varianter har en mer genomarbetad teoridel än varianterna
efter 6.Lg5 i Najdorf. Och från
huvudvariantens stam kommer
vi längre och längre ut i förgreningarna. Varianten med
9...b5 har alltid stått i skuggan av
varianten med 9...Le7, och när
jag i tionde draget slår springaren
på f6 är vi redan ute på ett litet
sidospår. Med 12.De3 är vi nere
på ett föregångsparti och efter
Bengts svarsdrag har vi en alldeles ny ställning på brädet. I
alla fall om vi bortser från alla
timmarna den har stått på mitt
analysbräde där hemma.
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I jakten på nya idéer och drag i
spelöppningen delar jag grovt in
dem i de som duger att överraska
med, de som kommer att hålla
för ett par partier och de som hör
hemma i kommande teoriböcker. Utifrån detta får man sedan
bedöma hur mycket tid det kan
vara värt att lägga på en idé. Jag
tror att just 12.De3 hamnar mellan grupp två och tre i den skalan.
Helt klart bra nog att överraska
med och även komplicerad nog
att fungera i ett par partier.
Men i längden är jag lite tveksam.
När det rör sig om så här skarpa
varianter kan man vidare dela
upp de olika planerna motståndaren kan kontra med: 1) det
enkla riskfria svaret, 2) det materialistiskt Fritzuppmuntrade
svaret och 3) vad en riktigt stark
spelare kommer att svara. Att få
klarhet i punkt två är tidskrävande både med och utan datorhjälp, å andra sidan kommer man
att ha ett försprång gentemot en
överraskad motståndare. Punkt
tre får man svar på om idén håller
länge nog. Innan man fördjupar
sig i komplicerade varianter måste man dock ha svar på punkt ett.
Inte mycket mening att sitta i
dagar med Fritz för att få klarhet
i om ett svåröverskådligt pjäsoffer håller, om motståndaren
klarar sig fint genom att kringgå
alla de riskfyllda svängarna.
Draget Bengt väljer bedömde jag
vara det första som skulle knäckas när jag först tittade på idén
med 12.De3.
Som nämnt fanns det ett
föregångsparti med 12.De3, och
eftersom jag var inblandad även
den gången räknade jag med att
min motståndare inte var helt
oförberedd. Bengt spelar många
skarpa varianter men brukar
också kunna dem bra, så det överraskade mig att han gick rakt in i
variant jag trodde nästan förlorade från öppningen. När jag efter
partiet kikar på mina, låt mig
gissa, två år gamla analyser ser jag
dock att Fritz har mycket svårt
att hitta rätt i just den här varian-

Elitserien 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Rockaden, Sthlm
Sollentuna SK
Skara SS
Limhamns SK
SK Kamraterna
Eksjö-Aneby Alliansen
Lunds ASK
Södra SASS
Wasa SK

10. Farsta SK
11. SK Passanten
12. Åstorps SS

ten och gärna vill leda svartspelaren den väg som Svensson väljer.
Jag får låta det vara osagt om min
motståndare hade förberett sig
för lite eller för mycket.
12...Sd5? 13.Sxd5 Lxd5

14.Sxb5!
Vit hackar sig fram. Svart tar
emot en del erbjudande och nobbar andra.
14...axb5 15.Txd5 Txa2 16.Txb5
Ta1+?!
En lockande schack men det
visar sig snart att bindningen på
första raden är till vits fördel. Det
objektivt bästa är att spela
16...Le7 och att efter till exem-

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
5
4
3
3
2
2
1

0
1
0
1
2
0
0
0
1

0
0
1
1
1
3
4
4
4

36
32½
33
29½
28½
21
22
21
17½

12
11
10
9
8
6
4
4
3

6
6
6

1
1
0

1
0
0

4
5
6

17
17½
12½

3
2
0

pel 17.Kb1 Ta7 18.Db6 Kd7 spela ett dåligt slutspel med bonde
under men med remiförhoppningar i form av de olikfärgade
löparna. Men nu är det så inrättat
att när vi valt vilka öppningar
vi vill spela börjar öppningarna
forma vår schackbedömning. Jag
menar som så: om denna ställning uppkommit efter att svart
spelat Berlinförsvaret i Spanskt,
förutom att det hade varit ett
mirakel när man betänker bondeställningen, hade detta slutspel varit en intressant möjlighet
för svart. “Låt honom komma,
jag ska nog hålla ihop det!“ Spelar man däremot de allra skarpaste svängarna i Sicilianskt spelar
man snarare efter det gamla mottot: Om man uppnår ett slutspel
– då har man gjort fel tidigare.
17.Kd2 dxe5
Möjligheten 17...Le7 hade på
grund av tornuppställningen på
vits första rad nu lett till ett ännu
sämre slutspel än i förra draget.
Vit hade kunnat svara med 18.
Tc5! för att följa upp med Lb5+
och Txa1.
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18.Db3!!
Det är detta drag tillsammans
med 16.Txb5 som är de fina
dragen i partiet, och också de
drag som Fritz felvärderar. I
analyskammaren gick de rätt lätt
att finna med hjälp av uteslutningsmetoden. Det ser ut som
om svart står fint, vit måste ha
något direkt annars var hela idén
med 12.De3 färdig för papperskorgen. Var på brädet kan vit
möjligtvis ha något att arbeta
med? Svaret ger sig själv: b-linjen
plus att svart inte kommer till
omedelbar rockad. Men tornet
kan inte ensamt tränga in längs
b-linjen och den enda pjäsen som
kan hjälpa till är damen. Alltså,
prova Db3, duger det inte så
släpper vi idén. Dessutom hade
jag på mitt bräde inte tagit ut
schacken på a1 så damen hotade
i förbifarten tornet på a2.
18...Dd8+
Svart har många olika drag men
de har alla defekter. Min motståndare hoppades ett tag på
18...Ld6 19.fxe5 Lxe5 20.Txe5
Dd6+ och nu spärrar 21.Dd3 för
löparschacken på b5, men efter
21...Dxe5 22.Db5+ så är den på
gång igen. 18...Le7 erbjuder vit
lite olika vägar till fördel. Det för
mig mest närliggande är att arbeta vidare med temat att offra
tornet på h1: 19.Tb8+ Ld8 20.
Lb5+ Kf8 21.Ld3! och nu några
lösa varianter i högen: 21...Txh1
22.Da3+ Kg8 23.Da8 med vinst
eller 21...Ta5 22.Db4+ Kg8
23.Db7! Dd6 24.fxe5 Txe5 25.
Ta1 med idén 26.Txd8+ följt av
nästa torn till a8.
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19.Ld3!
Det kostar svart tid att vinna ett
torn. Och så får vit en av svarts
försvarspjäser att gå bort sig.
19...Txh1 20.Tb8 exf4
Efter det här draget behöver jag
inte ens vinna damen. På 20...Ld6
spelar vit 21.Txd8+ Kxd8 22.
Db7! och när löparen kommer
till b5 blir svart överkörd på de
vita fälten.
21.Da4+ Ke7 22.Tb7+ Kd6 23.
Dd4+ uppg.
Vit sätter matt i tre drag.
(Kommentarer av Jonny Hector)

d6.
6.e3 0-0 7.Ld3 b6?
Längre fram visar det sig att svart
blir svag på c6 och c7. Det hade
varit bättre att försöka hålla ställningen sluten med 7...c6.
8.0-0 Se4 9.Sb5
Det ser kanske i förstone ut som
ett ganska harmlöst angrepp mot
svarts c-bonde, men pressen ökar
snabbt.
9...Sa6 10.cxd5 exd5 11.Tc1 c5
12.a3 La5 13.Se5 c4

I andra ändan av tabellen ser det
mörkt ut för Åstorps SS. För ett
pressat lag ligger marginalerna
ofta på fel sida, som i följande
partiställning från rond 6:
Åke Sandklef, Åstorps SS

Tom Borvander, Kamraterna
I den här ställningen följde
28...Le6 29.De4 och vit vann
ganska lätt. Sandklef hade chansen att briljera med 28...Td3!,
t.ex. 29.De4 (29.exd3? Sf3+ och
Sxd4; 29.Db2? Sc4 och Txd2)
29...Txd2 30.Da8+ Lf8 31.Dxa7
b5 med ömsesidiga chanser.
Vi avrundar med en raserad
stenmur från femte ronden.
Björn Ahlander, Limhamns SK
Amir Mohammadi, Skara SS
Holländskt (A 85)
1.d4 f5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3
d5 5.Lf4 Lb4
I stonewall är det vanligare att
svartfältaren placeras på e7 eller

Det ser väl ut som om svart har
löst problemet med c-bonden?
Vänta bara ...
14.Txc4!
Så ska en stenmur (stonewall)
angripas. Efter 14...dxc4 15.
Lxc4+ Kh8 16.b4 Lxb4 (16.
...Sxb4? 17.axb4 Lxb4 18.Sc6)
17.axb4 Sxb4 18.Dh5! är matthotet Sg6 inte att leka med, t.ex.
18...Tf6 19.f3 Sd2 20.Sd6! Dxd6
21.Sf7+ Txf7 22.Lxd6 och vit
vinner.
14...Sd2 15.Tc1 Sxf1 16.Kxf1
Löparfångsten b2–b4 hänger i
luften och det är som synes inte
mycket svart kan göra åt det.
16...Ld7 17.b4 Lxb4 18.axb4
Sxb4 19.Sxd7 Dxd7 20.Tc7 Dd8
21.Le5 Tf6
Lika hopplöst är 21...Tf7 22.Txf7
Kxf7 23.Dh5+, t.ex. 23...Kg8 24.
Lxf5 g6 25.Le6+ Kf8 26.Dxh7
med matt.
22.Lxf6 Dxf6 23.Txa7
Svart har inte någon kompensation för pjäsen. Partiet är i
praktiken slut.
23...Tf8 24.g3 Dh6 25.Kg2 g5
26.Lb1 g4 27.Db3 f4 28.exf4
uppg.

TfS nr 1/2005

68

05-01-31, 09.53

Rond 5 (5 december)

Rond 4 (4 december)
SK Kamraterna – Limhamns SK

4–4

Skara SS – Limhamns SK

Bengt Svensson – Jonny Hector
Anders Wengholm – Stellan Brynell
Jesper Hamark – Björn Ahlander
Matti Svenn – Christian Jepson
Olle Häggström – Magnus Eriksson
Lars Madebrink – Conny Holst
Ulf Mårtensson – Osmani Penalver
Martin Danerud – Amir Tadjerbashi

0-1
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
½-½

Tiger Hillarp-Persson – Jonny Hector
Rune Djurhuus – Stellan Brynell
Rikard Winsnes – Magnus Eriksson
Ari Ziegler – Christian Jepson
Amir Mohammadi – Björn Ahlander
Hans Friberg – Amir Tadjerbashi
Göran Andersson – Osmani Penalver
Lars-Göran Eklund – Conny Holst

Lunds ASK – Eksjö–Aneby Alliansen

3½–4½

4½–3½

Eksjö-Aneby Alliansen – SK Kamraterna 3½–4½

Christer Niklasson – Jacek Gdanski
Linus Olsson – Per Vernersson
Björn Johnson – Håkan Rothén
Hakon Persson – Håkan Thörnert
Daniel Semcesen – Johan Andersson
Sebastian Nilsson – Fredrik Gustafsson
Tomas Olsson – Christopher Krantz
Jens Riis – Håkan Åkvist

0-1
0-1
0-1
remi
1-0
1-0
0-1
1-0

Jacek Gdanski – Gösta Svenn
Per Vernersson – Bengt Svensson
Håkan Rothén – Anders Wengholm
Håkan Thörnert – Olle Häggström
Johan Andersson – Jesper Hamark
Christopher Krantz – Matti Svenn
Håkan Åkvist – Ulf Mårtensson
Per-Olov Nordström – Lars Madebrink

Åstorps SS – Skara SS

2–6

Åstorps SS – Lunds ASK

Pontus Sjödahl – Rune Djurhuus
Ole Jakobsen – Rikard Winsnes
Stefan Ivarsson – Tiger Hillarp-Persson
Henrik Holmsgaard – Ari Ziegler
Thomas Tallinger – Lars-Göran Eklund
Kenneth Josefsson – Amir Mohammadi
Gösta Petersson – Göran Andersson
Fredric Olsson – Hans Friberg

0
0
0
0
1
0
1
0

Pontus Sjödahl – Christer Niklasson
Ole Jakobsen – Björn Johnson
Stefan Ivarsson – Linus Olsson
Henrik Holmsgaard – Hakon Persson
Thomas Tallinger – Daniel Semcesen
Gösta Petersson – Sebastian Nilsson
Kenneth Josefsson – Jens Riis
Fredric Olsson – Tomas Olsson

Sollentuna SK – Wasa SK

4–4

SK Rockaden – Wasa SK

Evgenij Agrest – Patrik Lyberg
Emanuel Berg – Oscar von Bahr
Miralem Dzevlan – Simon Webb
Johan Eriksson – Teodor Hellborg
Luis Couso – Göran Åström
Bo Lindberg – Peder Berkell
Jonas Eriksson – Peter Collett
Peter Bergström – Per Söderberg

½-½
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0

Anders Olsson – Patrik Lyberg
Jonas Barkhagen – Oscar von Bahr
Emil Hermansson – Simon Webb
Robert Bator – Göran Åström
Lars Karlsson – Peder Berkell
Richard Wessman – Peter Collett
Michael Wiedenkeller – Per Söderberg
Carl-Magnus Björk – Felix Nordström

-

1
1
1
1
0
1
0
1

0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0

1-0
½-½
0-1
½-½
½-½
0-1
½-½
½-½
3½–4½
½-½
½-½
½-½
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
5½–2½
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½

1½–6½

SK Passanten – Sollentuna SK

1½–6½

Ralf Åkesson – Anders Olsson
Johan Furhoff – Emil Hermansson
Mats Sjöberg – Lars Karlsson
Stefan Winge – Jonas Barkhagen
Jonas Lundvik – Michael Wiedenkeller
Gunnar Holmqvist – Erik Hedman
Lennart Werner – Richard Wessman
Per Brodén – Robert Bator

0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1

Dan Cramling – Evgenij Agrest
Stefan Sandén – Emanuel Berg
Per Larsson – Luis Couso
Anders Lundin – Johan Eriksson
Anders Lovén – Miralem Dzevlan
Lars-Ola Hahlin – Bo Lindberg
Robert Danielsson – Jonas Eriksson
Mirsad Vidimlic – Peter Bergström

0-1
0-1
½-½
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1

Farsta SK – SK Passanten

5–3

Södra SASS – Farsta SK

Kezli Ong – Per Larsson
Rikard Backelin – Dan Cramling
Niclas Hjelm – Ludvig Sandström
Björn Jäderberg – Lars-Ola Hahlin
Sven Lindeman – Anders Lundin
Steffen Lamm – Carl-Fredrik Johansson
Alexander Brontz – Anders Lovén
Ingemar Delveborn – Robert Danielsson

1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
1-0

Ralf Åkesson – Bengt Lindberg
Axel Ornstein – Kezli Ong
Johan Furhoff – Rikard Backelin
Mats Sjöberg – Niclas Hjelm
Stefan Winge – Ingemar Svensk
Thomas Welin – Björn Jäderberg
Gunnar Holmqvist – Sven Lindeman
Bo Adler – Alexander Brontz

Södra SASS – SK Rockaden

4½–3½
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½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
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Kombinationsövningar

Rond 6 (15 januari)
SK Kamraterna – Åstorps SS

70
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6½–1½

Bengt Svensson – Pontus Sjödahl
Jesper Hamark – Henrik Holmsgaard
Gösta Svenn – Stefan Ivarsson
Dennis Walin – Thomas Tallinger
Matti Svenn – Gösta Petersson
Anders Wengholm – Kenneth Josefsson
Lars Madebrink – Harry Dalsø
Tom Borvander – Åke Sandklef

0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

Eksjö-Aneby-Alliansen – Limhamns SK

2–6

Per Vernersson – Stellan Brynell
Håkan Rothén – Jonny Hector
Håkan Thörnert – Björn Ahlander
Johan Andersson – Magnus Eriksson
Christopher Krantz – Christian Jepson
Håkan Åkvist – Anders Nylén
Per-Olov Nordström – Conny Holst
Glenn Karlsson – Amir Tadjerbashi

1-0
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½

Lunds ASK – Skara SS

1–7

Christer Niklasson – Tiger Hillarp-Persson
Hans Tikkanen – Rune Djurhuus
Björn Johnson – Rikard Winsnes
Sebastian Nilsson – Steffen Pedersen
Daniel Semcesen – Ari Ziegler
Hakon Kampe–Persson – Lars-Göran Eklund
Jens Riis – Sven Svensson
Tomas Olsson – Hans Friberg

½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1

Sollentuna SK – Södra SASS

4½–3½

Evgenij Agrest – Ralf Åkesson
Emanuel Berg – Axel Ornstein
Johan Eriksson – Johan Furhoff
Luis Couso – Mats Sjöberg
Bo Lindberg – Thomas Welin
Miralem Dzevlan – Jonas Lundvik
Peter Bergström‘– Stefan Winge
Jonas Eriksson – Bengt Sjödin

½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0

Wasa SK – SK Passanten

5–3

Simon Webb – Per Larsson
Oscar von Bahr–Ludvig Sandström
Teodor Hellborg – Stefan Sandén
Göran Åström – Anders Lundin
Peter Collett – Anders Lovén
Peder Berkell – Peter Ekelund
Ralph Halleröd – Lars-Ola Halin
Bo Aurehl – Robert Danielsson

½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½

Farsta SK – SK Rockaden

1–7

Lars Degerman – Emil Hermansson
Kezli Ong – Jonas Barkhagen
Rikard Backelin – Lars Karlsson
Niclas Hjelm – Richard Wessman
Björn Jäderberg – Anders Olsson
Steffen Lamm – Robert Bator
Johnny Wieweg – Erik Hedman
Alexander Brontz – Carl-Magnus Björk

0-1
0-1
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1

Slavko Cicak bor sedan ett antal år tillbaka
i Tjeckien, och där representerar han TZ
Trinec i högsta ligan. I elitserien finns han
med i Skara SS laguppställning, men han
har inte spelat med i någon match de
senaste säsongerna.
Cicak deltog i en GM-turnering i polska
Legnica i december. Han var näst högst
rankad men fick nöja sig med sjätteplatsen. Zigurds Lanka, Lettland och Jacek
Stopa, Polen delade förstaplatsen. (Stopa
vann Limhamns internationella juniorturnering 2002.)
Vi har hämtat de tre partiställningarna
från turneringen i Legnica.
Cicak–Stolz
29.Txh7+! Kxh7 30.Th1+ Kg6 31.Dh6+
uppg.
31...Kf5 32.Sh4+ leder till matt.
Cicak–Cyborowski
26...Dd6?
26...Txf4! 27.Txf4 Lxg5! och svart får
utmärkt kompensation för kvaliteten.
27.Db3+
Nu är det plötsligt vit som står på vinst.
Springaren är på väg mot e6 och svart har
ett par pjäser som inte deltar i spelet.
27...Kh7
Efter 27...Tf7 28.Lb2 är bindningen dödlig, t.ex. 28...c5 29.Tad1 Db6 30.Dxf7+!
Kxf7 31.Sd5+ o.s.v.
28.Se6 Tf5
Eller 28...Txf1+ 29.Txf1 Sd7 30.Sf8+!
Txf8 31.Tf7+ Kg8 32.Tg7+ Kh8 33.Tg8++
Kh7 34.Df7+! Txf7 35.Th8 matt.
29.Txf5 gxf5 30.Sf8+! uppg.
Röda mattan är utrullad från b3 till f7.
Cicak–Laznicka
34...Txe5!! 35.Dd3
Eller 35.dxe5 Sxe5+ 36.Kf4 g5+! 37.Kxe5
f6 matt.
35...Tg5+ 36.Kf4
Eller 36.Kf3 Se5+! 37.dxe5 Dg4 matt.
36...Tf5+ 37.Ke4
På 37.Kg4 följer 37...Se5 matt.
37...Dd5+! 38.uppg.
38.Sxd5+ exd5 matt hade varit ett stilenligt slut.
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Allsvenskan

2004-2005

MATCHEN
Hälsingederby med bandysiffror
Av Lars Grahn

V

arje schackförening som har
varit verksam några decennier kan nog peka ut en historisk
hjältematch. Det var den gången
när det mesta stämde; pjäserna
kom till rätt destinationer i rätt
tid och vinsterna staplades i behaglig takt. Det hör till historien
att motståndarlaget var betydligt
högre rankat.
För Gnarps Schackklubb är det
lätt att peka ut hjältematchen.
Den inträffade en höstdag 1971.
Det var första ronden i division I
Norra och bortamatch mot
Stockholms Södra SS, som hade
vunnit allsvenskan föregående
säsong. Gnarp hade flyttats upp
till högsta serien efter förstaplatsen i division II Norra. (På den
tiden var det två division I-grupper, norra och södra, i toppen
av allsvenska pyramiden. Det
arrangerades en finalmatch mellan de två gruppvinnarna.)
Stockholms Södra saknade
Kristian Sköld och Bengt Hörberg, men hade landslagsspelarna Arne Burehäll och Sture
Nyman på toppborden. Säkert
räknade svenska lagmästarna med
att vinna denna match utan
större problem.
Genom att använda ordet hjältematch har vi redan avslöjat hur
det slutade. Gnarp segrade. I TfS
nummer 9/1971 anges matchresultatet men utan individuella
resultat eller någon kommentar.

Vi tar tillfället i akt att komma
med en komplettering.
Stockholms Södra SS–Gnarps
SK 3½–4½: Arne Burehäll–
Valfrid Engström 1–0, Sture
Nyman–Egon Bergman 0–1,
Göte Hellman–Reinhold Berglin
remi, Nils Mogren–Artur Nilsson 0–1, Teofil Tamm–Erik
Svedberg remi, Berthold Nyberg–
Bengt Norman 0–1, G Garvald–
Roland Norell remi, B Kennert–
Henry Jonasson 1–0.
Nykomlingen Gnarp med
omkring 2 000 invånare hade
besegrat Stockholmsjätten. Valfrid Engström var vid den tiden
en av Norrlands bästa spelare.
Erik Svedberg var med och bildade klubben den 22 oktober
1922 i en godtemplarlokal.
Inte nog med det, i andra ronden vann Gnarps SK mot Örebro
SS med 5½–2½ och låg tvåa i
högsta divisionen efter Wasa SK.
Det jublades i lilla Gnarp. Resultatmässigt är det höjdpunkten i
klubbens drygt 82–åriga historia.
Fortsättningen var inte lika
munter. Det blev idel förluster
och nedflyttning. Något mer
besök i den högsta divisionen har
det inte blivit.
Numera spelar Gnarp i division III, grupp 1. Som så många
andra schackklubbar har man
varit ekonomiskt beroende av
bingolottoförsäljning. När den
källan börjat sina har föreningen

sett sig om efter andra intäkter.
I fjol höstas ordnade man det
på ett originellt sätt. Klubbens
medlemmar hjälpte en lokal
plantskola med att plocka kottar
på en tallplantering! Det kan kanske ändå inte betraktas som en
onaturlig sysselsättning för en
schackspelare som är van vid att
plocka bönder?
Klubben har ungdomsverksamhet på två av ortens skolor.
Det är Ulf Norell som håller i den
delen och det är också han som är
huvudansvarig för Norrlandsmästerskapet för ungdomar, som
spelas den 12–13 mars i Gnarp
(se annons på sidan 75).

Matchen
Efter en liten utvikning har vi
kommit fram till Matchen, som
utspelades i tredje ronden under
den pågående säsongen mellan
Gnarps SK och Bollnäs SS. Då
talar vi om ett Hälsingederby.
Gnarps ordförande Jan Nyman:
“Hälsingederbyn omtalas i vanliga fall i bandysammanhang, där
annandagsderbyn mellan ‘Byn’
och ‘Giffarna’ (Edsbyn och Bollnäs för de icke invigda) är särskilt
kända.“
Gnarp vann detta derby med
bandysiffrorna 4–2. (Det är sexmannalag i denna grupp.) Partiet
vid fjärde bordet gav tidigt en
fingervisning om vartåt det
lutade:
TfS nr 1/2005

26802

71

05-01-31, 09.53

71

Foto: Leif Wermelin

Joachim Burman, Gnarps SK
Per Mattson, Bollnäs SS
Skotsk gambit (C 50)
Rond 3, bord 4
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.
Lc4 Le7 5.0-0 d6 6.Sxd4 Se5 7.
Lb3 Sf6 8.f4 Sg6 9.Sc3 0-0 10.h3
Te8 11.Dd3 a6 12.a4 Sd7??

Vid första anblicken ser det ut
som en bra idé att manövrera
springaren till c5 och byta av
löparen på b3. Men som så ofta
kommer verkligheten in och
korrigerar drömmarna.
13.Lxf7+!! Kxf7
Det är lika hopplöst att låta
springaren slinka in på e6.
14.Dc4+ uppg.
Ett välgrundat beslut med tanke
på 14...Kf6 15.De6 matt och
14...Kf8 15.Se6+.
Det var vinster vid de tre sista
borden som grundlade segern
för Gnarp. Avgörandet föll vid
första bordet:
Tore Larsson, Gnarps SK

Jörgen Melander, Bollnäs SS
24...Ta8
72
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Jörgen Melander och Tore Larsson (med ryggen mot kameran)
utkämpade ett hårt slutspel vid första bordet.

Idén var förmodligen att dirigera
tornet via a6 till b6. Om svart får
upp en ställning med tornet på
b6 och springaren på c4 har han
lysande utsikter.
25.Lf1
Efter det draget kan svart skrota
en eventuell plan med Ta8–a6–
b6. Då slår vit av på c4 varpå ett
torn på b6 bara skulle se löjligt
ut.
25...Lxd4 26.Txd4 b5
Om vit spelar 27.Lxc4 vill svart
ha möjlighet att svara med
27...bxc4 med spel på den halvöppna b–linjen.
27.Sa2
Det är inte självklart att springaren har en bättre framtid på b4.
27...f6!
Det tar udden av vits bondeoffensiv på kungsflygeln. Bonden
på e6 blir en hanterbar svaghet.

28.exf6 Txf6 29.Sb4 Taf8 30.g5
hxg5 31.hxg5 Tf5 32.Ld3??
En ren bortsättning. Om Melander hoppades på någonting i stil
med 32...T5f7 33.Lg6 Te7 34.
Th3 måste han ha blivit grymt
besviken när Larsson gjorde sitt
svarsdrag. Tidsnöd? Vit borde ha
garderat tornet på f3 genom att
sätta löparen på e2 eller g2.
32...Txg5
Svårare än så var det inte.
33.Tf1 Tg4
Och nu hotar ett nytt bonderov
med 34...g5.
34.Le2 Th4 35.Sd3 Lc6
Genom att låta löparen gardera
d5 hotar svart att snärja tornet
med 36...e5.
36.c3
I och med att tornet garderas kan
e6-e5 besvaras med fxe5.
36...Tf6 37.Tg1 Tfh6 38.Lf3 Le8
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39.Te1 Lf7 40.Se5 Sxe5 41.Txe5
Tf6 42.Le2 Thxf4 43.Lxb5 Txd4
44.cxd4 Tf4 45.Lxa4

Division III, grupp 1, rond 3
Gnarps SK
1. Tore Larsson
2. Ulf Norell
3. Jan Nyman
4. Joakim Burman
5. Emil Jonsson
6. David Sundin

Från ett besvärligt läge har vit
lyckats skapa motchanser med
ett par fribönder. Nu kan
45...Txd4 besvaras med 46.Ld7
varefter vits chanser är väl så
goda som svarts.
45...Kf8!
Svart behöver inte göra sig någon
brådska att slå på d4. Det är
bättre att kunna besvara 46.Ld7
med 46...Ke7.
46.Lb5 Ke7 47.Kd2?
Vit vill aktivera kungen. Det hade
varit bättre att genast sätta fart
på a–bonden, t.ex. 47.a4! Txd4
48.a5 Tb4! 49.Le2 Ta4 50.a6.
Det är mycket möjligt att svart
kan stoppa vits fribönder och få
fart på sina egna, men det är ändå
så vit måste spela. I partifortsättningen försöker han lägga sig
på försvar och försummar sina
chanser till motspel. Det är fel
strategi.
47...Txd4+ 48.Ke3 Th4 49.Tg5
Kf6 50.Tg3 e5 51.Tf3+ Ke7 52.
Tg3 g6 53.Ld3 d4+ 54.Kf2 e4
55.Le2 Kf6 56.b4
I senaste laget.
56...Ld5 57.b5 Th2+ 58.Kf1 d3
59.Lg4
Eller 59.Lxd3 exd3 60.Txd3 Lc4.
59...Ta2 60.a4 Txa4 61.Kf2 Tb4
62.Ld7 Tb2+ 63.Ke1 d2+ 64.
uppg.
Bland åskådarna fanns två av hjältarna från 1971: Valfrid Engström
och Roland Norell. Någon allsvensk comeback lär inte vara på
gång för de båda veteranerna.

Bollnäs SS

4–2

Jörgen Melander
Gunnar Bergqvist
Lennart Roman
Per Mattson
Audic Zakic
Mesud Jegic

1–0
0–1
0–1
1–0
1–0
1–0

Gnarps Schackklubb
Bildad: 1922
Antal medlemmar: 35
Distrikt: Hälsinglands SF

Något om resavstånden i denna division III-grupp kan vara på
sin plats. Den geografiska spridningen bland lagen sträcker sig
från Piteå i norr till Gävle i söder,
en sträcka på cirka 85 mil. I
jämförelse med det kommer elitserielagen lindrigt undan.
Jag minns en ungdomsledarkonferens på 1970-talet där en
av de skånska deltagarna förklarade att man var tvungen att dela
upp Skåne i tre distrikt för att
minska resavstånden i distriktsserierna. Jag minns också att de
norrländska ungdomsledarna
skrattade gott åt den förklaringen. Om man startar i Malmö och
beger sig 85 mil söderut, hamnar
man någonstans i trakterna av

Bollnäs Schacksällskap
Bildad: 1932
Antal medlemmar: 20
Distrikt: Hälsinglands SF

Wien. Det ger ett annat perspektiv på avståndet.

SM i Bollnäs
Bollnäs Schacksällskap har som
högst spelat med i allsvenskan
division II. Klubbens främsta
merit ligger på ett annat plan.
Då handlar det om SM i Bollnäs
1973 med över tusen deltagare
(1011). Den lilla Hälsingeklubbens arrangemang fick beröm
från alla håll. Den viljestarka
organisationskommittén bestod
av Roland Persson, Sigvard
Strandberg, Harry Warner, Olle
Nygren och Georg Crona. Ingen
av dem är kvar i livet.
Kjell Eriksson var kanslichef
den gången och bodde i en husTfS nr 1/2005
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Laget som representerade Gnarps SK i allsvenskan 1970–71.
Stående från vänster: Bengt Norman, Roland Norell, Henry
Jonsson och Artur Nilsson. Sittande från vänster: Henry Jonasson, Reinhold Berglin, Egon Bergman och Valfrid Engström.

vagn nära spellokalen, Torsbergsskolan, under de två SM-veckorna. Han kan berätta: “Det var
sista året rankingtalen räknades
ut manuellt. Trots det var alla
resultat inklusive rankingtal utsända inom tre dagar efter tävlingarna. Nästan alla klubbens
vuxna medlemmar deltog som
arrangörer.“
Efter SM 1973 blomstrade
ungdomsverksamheten upp som
aldrig förr eller senare i Bollnäs.
Från ett tiotal juniorer fick man
med närmare 500 i verksamheten. Kjell Eriksson: “Uppsvinget
i ungdomsverksamheten blev så
enormt i samband med SM att
det spelades schack i nästan varenda skola i kommunen och även
i grannkommunerna. På den tiden hade man en timme per vecka
med fritt valt arbete för eleverna
i skolorna. Där hade föreningarna goda möjligheter att komma
in och presentera sin verksamhet. Våra pensionerade eldsjälar,
fyra fem stycken, var ute i skolorna flera gånger i veckan och
undervisade i schack. En av
74
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dessa eldsjälar, Georg Crona,
startade en ungdomstävling med
vandringspris, vilken spelades i
en hel del år. Vi hade då fått
tillgång till en egen lokal, en hel
lägenhet på cirka hundra
kvadratmeter på andra våningen
i ett gammalt hus mitt i stan. Vid
sin bortgång hade Crona testamenterat en stor del av sitt bohag
till föreningen. ‘Schacksalongerna’ fick på så sätt en gedigen
möblering. Axel Ornstein, som
besökte lokalen i samband med
ett simultanframträdande, bedömde ‘Schacksalongerna’ i
Bollnäs som de främsta i landet.“
Nu är Bollnäs SS tillbaka på
ruta ett, för att citera Kjell Eriksson, med omkring tjugo medlemmar. Den här säsongen är i
alla fall den första som föreningen deltar med två lag i allsvenskan. Säkert ligger fler stora
utmaningar och väntar i framtiden. Närmast gäller det att
hämta in det försprång som
Gnarps SK skaffat sig i denna
division III-grupp.

Citat ur programhäftet från
SM i Bollnäs 1973:
“Första gången det spelades
organiserat schack i Bollnäs
var 1917. Bollnäs Schackklubb bildades på initiativ av
nu 71–årige Tore Sandberg.
Klubben hade ett 30–tal spelare.
Klubben arbetade under
mycket svåra förhållanden.
Spellokalen var ett fallfärdigt
ruckel där mot det ädla spelet
illasinnade råttor behagade
springa omkull pjäserna.
Huset var dragigt och kallt.
Med gemensamma ekonomiska insatser köpte medlemmarna in en plåtkamin för
uppvärmning av lokalen. Varje spelkväll medförde varje
spelare ett fång ved till den
torftiga värmekällan. Här satt
man och brände ryggarna mot
den illröda kaminen och spelade schack med stelfrusna
händer. Trots det motsägelsefulla i den teoretiska statistiken – att den som står med
ena foten på glödande kol och
med den andra på en isbit i
genomsnitt vederfares en
behaglig tillvaro – spelade
den alltid bäst som hade förmånen att sveda ryggen.“
Problem av Erik Svedberg,
Gnarp. Prisbelönt i Schackvärldens månadsturnering 1929.

Matt i tre drag
Lösning på sidan 86.
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Gnarps SK och Hälsinglands SF har nöjet att inbjuda till

Norrlandsmästerskapet för ungdomar
i Gnarp 12–13 mars
Tävlingen är öppen för ungdomar från: Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. Samtliga spelare får priser!
Betänketid: 20 minuter/spelare. Spellokal: sporthallen Gnarpsviljan i Gnarp.

Individuellt mästerskap lördagen den 12 mars klockan 11.
7 ronder Monrad. Klassindelning: A 1986-87, B 1988-89, C 1990-91, D 1992-93, E 1994-95,
F 1996 och yngre. Inteckning i vandringspokal för bästa klubb.

Lagmästerskap söndagen den 13 mars klockan 10.
Berger-Monrad. Klassindelning: Lågstadiet 1994 och yngre, Mellanstadiet 1991 och yngre,
Högstadiet 1987 och yngre, Gymnasiet 1986 och yngre.
Anmälningsavgiften 75 kr (individuellt mästerskap) respektive 250 kr (lagmästerskapet) insättes
på pg 8 96 84-5, Gnarps Schackklubb eller erläggs i spellokalen. Ange namn, klass och klubb.
Anmälan, gärna med e-brev, senast 10 mars. Personlig anmälan i spellokalen senast kl 10.30
(individuellt mästerskap) respektive kl 9.30 (lagmästerskapet) på tävlingsdagen.
Information och anmälan: Ulf Norell, 0652-14021, 070-657 35 16, e-post: ulf.norell@telia.com

Planerar ni att flytta till
Sundsvall eller Hudiksvall?
Då kanske Gnarp i Nordanstigs Kommun
kan vara ett intressant alternativ.
Gnarp är den lilla orten med det stora fritidsutbudet. Här finns sporthall,
ishall, ridhus, golfbana och dessutom en aktiv schackklubb med lag i division III
och en mycket bra ungdomsverksamhet.
Sommartid finns här ett av Norrlands bästa havsbad och vintertid är det endast
45 minuters bilresa till Hassela Sportcenters utmärkta alpina anläggningar.
På orten finns även mycket bra möjligheter till jakt och fiske.
Allt detta i en lugn och barnvänlig miljö med bra kommunikationer till
Sundsvall och Hudiksvall.
Om ni tycker att detta låter intressant kan ni kontakta:

Ulf Norell
Tel: 0652-140 21, 070-657 35 16
E-post: ulf.norell@telia.com
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Landet runt
Stoltz och Lundins minnesturnering

Stark comeback av
Ferdinand Hellers
Av Axel Ornstein

fter en längre tids passivitet
har Ferdinand Hellers blivit
spelsugen igen och föreslog i våras
Stockholms Schackförbund att
arrangera en liten träningsturnering.
Förslaget välkomnades och det
passade ju riktigt bra in i sammanhanget att både Gösta Stoltz
och Erik Lundin föddes för jämnt
hundra år sedan (1904). En prispott på 10 000 kronor anslogs
och startfältet kom att bestå av
allmänt spelsugna stormästare,
ungdomar och veteraner.
De sju ronderna i Stoltz
och Lundins minnesturnering
genomfördes under ett halvt års
tid med de annorlunda krav det
ställer på deltagarna. Vi var flera
som hade svårt att hålla ordning
på speldagarna, och en kvart in
på näst sista ronden hade inget
drag gjorts eftersom vitspelarna
inte anlänt.
Någon riktig kamp om förstaplatsen bjöd tävlingen inte på,
därtill var initiativtagaren alltför
överlägsen. Hellers briljerade
inte, men han stod nog inte sämre i något parti och han slarvade
inte bort någonting.
Kezli Ong bekräftade att han
tagit ett rejält steg framåt. Han
slog mig och spelade remi med
Hellers, men tog också poäng
bara genom att komma till spel,
vilket Luis Couso underlät i det
inbördes mötet. När han väl fanns
på plats kämpade Couso som
vanligt helhjärtat och delade
tredje pris med Ralf Åkesson.

E
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Turneringens nestor Dan Uddenfeldt var landslagsspelare på
70–talet och gjorde något av en
comeback med den äran. Även
om poängskörden blev mager höll
han spelet väl uppe i de flesta av
partierna. Det var rutinen som
saknades!
Ferdinand Hellers
Dan Uddenfeldt
Sicilianskt (B 42)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Dc7 6.O-O Sf6
7.De2 Lc5 8.Sb3 La7 9.e5 Sd5
10.Sa3 d6 11.exd6 Dxd6 12.Dg4
Kf8
Det var väl inte riktigt meningen, men nu spelar nog Hellers
lite för snällt i några drag – att
ställa tornen på öppna linjer i
centrum brukar så småningom
ge utdelning.
13.Lg5 Sd7 14.Tad1 Lb8 15.Dh4
h6 16.Lc1
Även efter 16.Lf4 De7 får svart
tornet i spel.

16...g5! 17.Lxg5 Dxh2+ 18.Dxh2
Lxh2+ 19.Kxh2 hxg5+ 20.Kg1 b6

21.Tfe1 Lb7 22.Sc4 Ke7 23.Sd4
Sf4 24.Lf1
Svarts ställning har blommat upp.
Trots att kungen är en smula
utsatt och en vit springare kan ta
sig in på d6, så bör chanserna
väga någorlunda jämnt efter
24...Tad8.
24...Ld5? 25.Se3 Kf8? 26.c4 Lb7
27.Sxe6+ fxe6 28.Txd7
Så snabbt det kan gå.
28...Tb8 29.Ted1 Lc6 30.Tc7 Le8
31.Td6 Lf7 32.Sg4 Th4 33.Se5
Le8 34.g3 Sh3+ 35.Kg2 uppg.
Hellers vann alltså mycket komfortabelt, och även om han inte
var i samma slag som för tio år
sedan, så vågar man kanske dra
slutsatsen att han skulle kunna
vara en stor tillgång för svenska
landslaget.
Frågan är förstås om advokat
Hellers har tid och lust. Alla
lyckas inte förlika sig med tanken
på att hålla en ”någorlunda”
standard och byta ut Fischer och
Kasparov som förebilder mot
Unzicker. Den tyske stormästaren arbetade som domare och
lyckades samtidigt etablera sig i
eliten, även om han inte räckte
till mot de allra främsta. Så här
kommenterade hans kollega IM
Kestler en gång problematiken
med yrkes- och schackkarriär:
– I den här turneringen har jag
spelat så dåligt att den som jag
ska döma härnäst får livstid.
Ferdinand Hellers
Erik Hedman
Franskt (C 18)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
Kf8?!
Det spelas ibland, men jag kan
bara inte acceptera att det är ett
bra drag.
8.a4
8.Sf3 Da5 9.Ld2 Da4 leder till
en sluten ställning som jag med
hänsyn till svarts kung vill undvika. Det av mig valda draget
förlorar dock tid, något som
Hedman omedelbart försöker
utnyttja.
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8...Dc7 9.Sf3 cxd4!? 10.Dxd4
Sbc6 11.Dc5 Da5!

Lundin & Stoltz 100 år, Stockholm 2004
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.Da3!?
Förmodligen en teoretisk nyhet.
Vit står säkerligen något bättre
efter ett dambyte, men jag eftersträvade som tidigare antytts
komplicerade ställningar.
12...f6!?
“Man måste ha självförtroende
för att spela 7...Kf8“, tror jag att
Predrag Nikolic (en av få stormästare som spelat draget med
viss regelbundenhet) har sagt.
Det av Hedman valda draget,
som kom som en komplett överraskning för mig, är onekligen
spelat med självförtroende.
Frågan är om det inte samtidigt
är dumdristigt.
12...f6 är dock inte så dumt
som det kanske ser ut. Efter det
tvungna bytet på f6 behöver svart
bara få spela Kf7, e5 och utveckla vitfältslöparen för att ha en
sund ställning.
Jag hade väntat mig 12...Kg8
för att komma ur bindningen.
Svart kan därefter spela Sg6 för
att attackera bonden på e5 eller
b6 med planen La6. Vit har då
valet mellan 13.Lf4 b6 (13...Sg6
14.Lg3 d4 15.Lb5 Dxc3+ 16.
Dxc3 dxc3 17.0-0-0 och vit står
klart bättre) 14.Ld3 La6 15.0-0
Lxd3 16.cxd3 h6 (står vit bättre?), eller det mer fantasifulla
13.Lb2 Sg6 (svart krånglar till
det för sig efter 13...b6 14.Lb5
La6 15.Db3) 14.0-0-0 Sgxe5
15.Sxe5 Sxe5 16.c4! med initiativ för bonden.
13.exf6 gxf6 14.Ld2 Dc7 15.c4!
Med tanke på svarts ovan angiv-

Ferdinand Hellers
Kezli Ong
Ralf Åkesson
Luis Couso
Erik Hedman
Johan Furhoff
Axel Ornstein
Dan Uddenfeldt

g
g

i

na plan måste jag agera med bestämdhet för att utnyttja svarts
brist på utveckling och dåliga
kungsställning.

Jag satt i denna ställning och
fördjupade mig – utan att finna
någon klar slutsats – i komplikationerna efter det närliggande
15...d4 16.c5!? (16.c3 dxc3 17.
Lxc3 e5 rätar ut vits dubbelbonde men inte så mycket mer)
16...e5 17.Lc4 e4 18.Sh4 (18.
Lh6+ Ke8 19.Lg7? Tg8! 20.Lxg8
Sxg8) 18...Se5 och nu antingen
19.La2 eller 19.Lh6+ Ke8 20.
Lb5+.
Hedman berättade i efteranalysen att han var mer rädd för det
enkla 16.Ld3 e5 17.0-0 Le6
18.Sh4 Kf7 19.f4 och vit har en
utmärkt ställning. Svart kan dock
förbättra sitt spel med 17...Kf7!
18.Sh4 f5 och vit får inte igenom
f2-f4 på ett bra sätt. Han kan
dock kasta om dragen och spela
17.Sh4 Kf7 18.f4! exf4 19.0-0
och vit står utmärkt. Hedmans
uppfattning om 15...d4 var onek-

■

½
½
0
0
0
0
0

½ ½
■ ½
½ ■
0 0
½ ½
1 ½
0 ½
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1 1 1 1
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1½

ligen mer objektivt riktig än min.
Men Hedman överraskade mig
igen.
15...Tg8!?(?!) 16.cxd5?!
Jag hade räknat så mycket på
15...d4 att jag föll för frestelsen
att bli av med problemet genom
att byta på d5. Mitt drag har dock
den klara nackdelen att det öppnar för svarts vitfältslöpare.
Så här i efterhand tror jag att
det enkla 16 g3! ställer svart inför
svåra problem eftersom 16...d4
besvaras med 17.Ld3, och
16...Tg4!? (konsekvent) 17.cxd5
Te4+ 18.Le3 exd5 19.Ld3 inte
leder till någonting för svart.
16...exd5 17.0-0-0!?(?!)
Min första impuls var att spela
17.g3, men en konsekvens av
bristande träning är att man ser
syner och inte riktigt litar på sig
själv. Jag fick för mig att efter
17...Tg4!? 18.Ld3 Se5 så står
tornet på a1 i slag efter 19.Sxe5
Dxe5+. Så är onekligen inte fallet! Efter 20.Kd1 hotar vit att
vinna direkt med 21.Te1. Svarts
ställning är förfärlig.
Nackdelen med 16.cxd5?!
visar sig dock efter 17.g3 Lf5!
och saker och ting är inte så klara.
Efter det av mig valda draget
skärps läget ytterligare då båda
kungsställningarna är svaga.
17...Lf5?!
Utvecklar vit utan någon anledning. Hedman borde ha spelat
17...Kf7 och avvaktat hur jag
tänkte behandla problemet med
bonden på g2.
TfS nr 1/2005

26802

p

05-01-31, 09.53

77

18.Ld3 Lxd3??
Svart går rakt in ett för vit vinnande kungsangrepp. Det är inte
roligt att lämna c-linjen, men
18...Dd7 var absolut nödvändigt.
19.Dxd3 Tg4!? 20.Dxh7 Txa4 21.
The1!?
Jag ville inte utsätta mig för att
bli matt efter att damen hamnat
offside efter 21.Dh8+ Kf7 22.
Dxa8, men det är möjligt att det
helt enkelt vinner.
Vits kungsangrepp springer
dock inte bort och efter 21...Ta1+
22.Kb2 Txd1 23.Txd1 har svart
ingenting.
21...Dd6 22.Lc3
Garderar mot matt och hotar att
ta f6–bonden efter 23.Dh6+.
22...Sg8?

23.Sg5! uppg.
Vit vinner efter 23...Df4+ 24.
Ld2! Ta1+ 25.Kb2 Dd4+ 26.
Lc3!.
(Kommentarer av Ferdinand
Hellers)

Tidskrift
för
Schack
Vi har alla årgångar
Inbundna 1906-1994
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Humana priser.
S E Consult, Box 48095,
418 23 Göteborg.
Tel. 031-91 04 44,
fax 031-91 46 55.
Tala med Stellan Persson.
E-mail: chesshou@algonet.se
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Karlstad Open 2004

Turneringsseger
och nyårsfirande
Av Lasse Karlsson

arlstad Open anordnades som
vanligt under mellandagarna
och traditionen börjar bli stark;
tävlingen arrangerades för 25:e
gången. Med en rutinerad domare och tävlingsledare i Tapio
Tikkanen samt lugna och mycket
trivsamma lokaler i hotell Gustav Fröding genomfördes tävlingen på ett behagligt sätt. Av 74
deltagare var jag högst rankad.
Efter vissa besvär lyckades jag
infria mina egna förväntningar.
Det uppstod emellertid schackligt svåra men mycket intressanta problem innan turneringssegern var säkrad.
I rond fem fick jag möta den
alltid taktisk farlige Jan-Olov
Lind.

K

Jan-Olov Lind
Lasse Karlsson
Sicilianskt (B 75)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Under senare delen av 1970–
talet reste Jan-Olov och jag ut på
en del internationella tävlingar
tillsammans. Han var under den
här perioden en hängiven och
mycket farlig specialist på drakvarianten. Därför var det extra
intressant att se hur han skulle
reagera på öppningsvalet i detta
parti år 2004!
6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Dd2 Ld7
Min egen lilla specialitet.
Tanken är att spela ett nyttigt
väntedrag för att sedan anpassa
sig efter vits nästa drag.
9.Lc4 Se5 10.Lb3 Tc8 11.De2

Vit undviker den skarpaste fortsättningen 11.0-0-0.
11...0-0 12.0-0 a6 13.a4
Vits plan är att försöka ta terräng
på damflygeln.
13...Tc5
Inledningen till ett kanske inte
korrekt men originellt kvalitetsoffer.
14.Sd5 Lxd5 15.Lxd5 Dc7 16.c3
Sc4
Jag är fortfarande inte helt säker
på om draget ska bedömas med
?! eller !?. Svarts långsiktiga plan
är att utöva ett tryck längs den
halvöppna b–linjen samt att svartfältslöparen ska ta kontroll över
de svarta fälten i vits ställning.
17.Sb3 Sxe3 18.Dxe3 Tc6 19.
Lxc6 bxc6 20.Sd2 a5 21.Tfb1
Tb8 22.Ta3 c5 23.Sc4 Le6 24.
Dd3 Da7 25.Df1
Vit försvarar sig mot hotet
25...Da6.
25...Lh6 26.Taa1 Da6 27.b3 Lg7
28.Dd3

En intressant ställning. Vit är
passivt uppbunden till försvaret
av bönderna på damflygeln, och
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Foto: Jörgen Elfström

han kan inte förstärka någon pjäs
placering utan att förlora material. Svarts idé är att offra tornet
på b3, men omedelbart 28...Txb3
29.Txb3 Lxc4 faller på 30.Tb8+.
Den svarta kungen måste därför
evakueras från sista raden.
28...h5 29.Kh1 Kh7 30.f4

30...Txb3!
Ytterligare ett kvalitetsoffer. Den
här gången är jag emellertid
övertygad om att det är starkt.
31.Txb3 Lxc4 32.Db1 Ld3!
Kombinationens poäng blir allt
tydligare. När vitfältslöparen når
e4, så blir den ett kraftfullt
angreppsvapen mot den vita
kungsställningen. Rent positionellt är det intressant att se hur
smidigt löparna arbetar i denna
ställning.
33.Tb6 Dc4 34.Db3 Dxe4 35.Dxf7
Lc4 36.De8 Ld5 37.Tg1 h4?
Tack vare hotet 38...h3 slutar
partiet snabbt med remi. En betydligt starkare fortsättning var
38...Lf6 39.c4 Dxc4 (39...Lxc4
40.Txd6!) 40.f5 Lf7 41.fxg6+
Lxg6. Löparparet skyddar effektivt den svarta kungen samtidigt
som de kan lotsa ner bonden på
c5 längs c-linjen. En extra bonus
är att den vita kungen har en
mycket sårbar position på h1.
38.c4!
Jan-Olov inser faran och tvingar
svart att ta ut remischackar.
38...h3 39.cxd5 hxg2+ 40.Txg2
De1+ 41.Tg1 De4+ 42.Tg2 remi
I rond sex mötte jag som vit
Gregor Reid, Harplinge SS. Efter
att jag hade anlagt partiet alltför
passivt fick Reid ett kraftigt

Efter att ha segrat i Karlstad Open väntade en ny förstaplats för
Lasse Karlsson i Kalle Västmans Minne i Hallstahammar. På bilden
lyfter han segertrofén från Hallstahammar.
initiativ. I diagramställningen förändrades partiets karaktär i ett
drag.

Här försökte jag få varianten
27.Sxe4 De5 28.S2c3 Dd4+
29.Kh1 Dxc4 att fungera. Vits
båda springare hamnar emellertid i en olycklig försvarssituation
samtidigt som löparen på a3 slåss

mot luft längs diagonalen mot f8.
27.Sf4!
Förutom att springardraget är en
utmärkt kontring, så är det även
ur andra perspektiv det starkaste
draget. Tanken är att, trots att
vits dam och kung står på g–
linjen, utnyttja bindningen av
löparen på g7. En viktig poäng
med 27.Sf4 är att springaren på
h7 inte når angreppsfältet g5.
27...Sxf4 28.gxf4 e3!
Svart försöker skapa kaos och
förstöra samarbetet mellan de vita
pjäserna.
29.Lb2!
Löparen växer i styrka och hotet
mot g7 är obehagligt för svart.
29...Te7 30.Sf3
Betydligt passivare men spelbart
är 30.Se4 följt av 31.Sg3. Vits
plan med partidraget är att fältet
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26802

79

05-01-31, 09.53

79

e5 ska bli en stödjepunkt för
löparen eller springaren.
30...e2 31.Te1 Dc5+ 32.Kh1
Dxc4 33.Tg1

LASK Open 2004

Lindberg tappade
bara en halva
Av Lars Grahn

33...e1D?
Svart fattar ett felaktigt beslut i
vits tidsnöd. Efter 33...De4 34.
Lxg7 kan svart spela det fantastiska 34...e1S!!. Vit tvingas då
till dambyte och slutspelet är
remi. Jag hade emellertid planerat att bemöta 33...De4 med
34.Le5!? och även om ställningen är remi är den mycket svårspelad.
34.Sxe1 Sg5?!
Svart gör ett sista försök att
komplicera ställningen. Vit har
en ganska lätt uppgift att föra
partiet till vinst.
35.fxg5 Te2 36.Df3 hxg5 37.Lxg7
g4 38.Dxg4 Dd5+ 39.Sf3 uppg.
Ett spännande parti.
Slutställning:
1. Lars Karlsson, SK Rockaden 6;
2–5. Arto Satonen, Vammala SK,
Staffan Zetterberg, Örebro SS,
Simon Silseth, Skoghalls SK och
Thomas Johansson, Solna SS 5½
poäng.
(7 ronder, 74 spelare)
Fördelen med Karlstad Open är
spelschemat. Efter turneringssegern kunde jag åka hem i god
tid till nyårsfirandet. Därefter
besökte jag Rilton Cup under
några ronder som åskådare. Ulf
Andersson kommenterade de
mest spännande partierna på sitt
speciella och mycket underhållande sätt. Ibland är det faktiskt
ganska trevligt att vara schackspelare.
80
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höstas började svenske juniormästaren Bo Lindberg studera
vid universitetet i Lund. Så fick
LASK Open en fin förstärkning.
Lindberg och flera spelare från
Lunds elitserielag gjorde A–gruppen till landets kanske starkaste
bergerturnering under hösten.
(Stoltz och Lundins minnesturnering sträckte sig över både vår
och höst.)
Det här blev Lindbergs turnering från början till slut. Han
tappade bara en remi, mot Björn
Johnson, och genom att turneringen var eloregistrerad höstade
Lindberg in åtskilliga elopoäng.
Hans ratingprestation var respektabla 2510.

I

Bo Lindberg
Axel Smith
Oregelbundet (A 40)
1.d4 h6
Lindberg brukar besvara 1...Sf6
med 2.Lg5. Det kan förklara
svarts originella förstadrag. De
båda möttes för övrigt också i
junior–SM i somras. Då satt
Smith bakom de vita pjäserna
och förlorade – se TfS nr 6/2004.
2.e4 b6 3.c4 Lb7 4.Sc3 d6 5.f4
Sd7 6.Sf3 g6 7.Ld3 Lg7 8.h4
Fembondevarianten i en svårdefinierbar öppning.
8...h5 9.0-0 a6 10.e5 e6 11.d5!?
Med svarts kung kvar på e8 är vit
mån om att öppna centrum.
11...Sc5 12.dxe6 Sxe6

13.f5!?
Vit ger sig huvudstupa in i en
variant där han offrar två bönder
för utvecklingsförsprång och
kungsangrepp.
13...gxf5 14.Lxf5 dxe5 15.De1
Lxf3 16.Lxe6 fxe6 17.Txf3 Dd4+
18.Le3 Dxc4 19.b3! Db4
19...Dc6 faller på 20.Dg3, t.ex.
20...Lf6 21.Dg6+ Ke7 22.Se4 Tf8
23.Tc1 Dd7 24.Sxf6 Sxf6 25.
Lg5. Efter partidraget kan 20.Dg3
besvaras med 20...Dg4.
20.a3!
Svarts dam förblir ett jagat villebråd under hela partiet.
20...De7 21.Lg5 Dc5+ 22.Kh1
Nu är svart tvungen att parera
hotet 23.De4 med sidoblickar
mot a8 och akilleshälen på g6.
22...Dc6 23.Se4 Sh6 24.Tc1 Dd7
25.Td1 Dc6 26.Db4 Sg8 27.Tdf1
Dd5 28.Tf8+ Lxf8 29.Dxf8+ uppg.
Svarts kung kommer inte undan:
29...Kd7 30.Tf7+ Kc6 31.Dxa8+
med snar matt.
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Björn Johnson

LASK Open 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bo Lindberg
Linus Olsson
Baldvin Bern
Sebastian Nilsson
Björn Johnson
Axel Smith
Nejib Bouaziz
Tomas Olsson
Denis Zjajo
Anders Hansen

2329 ■ 1 1 ½ ½ 1 1
2278 0 ■ 1 ½ ½ ½ 1
– 0 0 ■ 1 1 ½ 1
2172 ½ ½ 0 ■ 1 ½ 1
2253 ½ ½ 0 0 ■ 1 0
2137 0 ½ ½ ½ 0 ■ 1
2179 0 0 0 0 1 0 ■
2099 0 0 0 0 0 ½ ½
– 0 ½ 0 0 1 0 0
2068 0 0 ½ ½ 0 1 0

1
1
1
1
1
½
½
■

1
½
1
1
0
1
1
1

0 ■
½ 0

1
1
½
½
1
0
1
½
1
■

p

8
6
6
6
4
4
3½
2½
2½
2½

Foto: Calle Erlandsson

Nejib Bouaziz är en alldeles utmärkt kock – han har visat sina
konster hemma i mitt kök så jag
vet vad jag talar om – och ibland
serverar han delikatesser även på
schackbrädet.

Nejib Bouaziz
25.Te4 Tc6 26.Tg4 Kh8?
Det förlorar forcerat. Fritz vill
vinna tid med 26...h5, och när
tornet har ryckt framåt eller
bakåt finns försvarsdraget
27...Sf8 i beredskap. Dåligt är
däremot 26...f5? på grund av
27.Lxh6! varvid 27...fxg4? faller
på 28.Dg6.
27.Lxh6! gxh6 28.Dc1 Kh7

29.Sg5+! Kg6
29...hxg5 30.Dxg5 leder också
till matt.
30.Sxe6+ Kf5 31.Dxh6 Tg8 32.
Tf4 matt
LASK planerar att göra vårens
Lund Open till en IM-turnering.
I startlistan finns bl a GM Stellan
Brynell, IM Björn Ahlander och
IM Emil Hermansson.

Bo Lindberg, Sollentuna SK
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Uppsala 2004

Favoritseger
i Öppna DM
Av Sture Olsson

lutställningen i fjolårets upplaga av Upplands Öppna DM
i Uppsala skvallrar om förhandsfavoriter som levt upp till favoritrollen och om en turnering
tämligen fri från överraskningar.
Så var faktiskt också fallet. Den
som därvidlag imponerade mest
var som sig bör startfältets ende
stormästare och tillika högst
rankade spelare, Thomas Ernst.
Efter sex raka segrar var hans
förstaplats säkrad redan före
sista ronden, där han sålunda kunde kosta på sig en i ordets alla
bemärkelser typisk stormästarremi.
Tolfte upplagan av denna
populära tävling hade samlat
42 startande, en viss minskning
jämfört med tidigare år. Möjligen har detta sin förklaring i
att arrangörerna inte längre kan
erbjuda enkel och billig övernattning i anslutning till spellokalen, men å andra sidan var
den lokala uppslutningen också
aningen mindre än tidigare.
Spellusten hos de närvarande var
det emellertid inget fel på och
tävlingen var lika smidigt välarrangerad som under tidigare år.
Två spelare har dominerat
evenemanget under åren, Jan
Johansson och Thomas Ernst med
numera fyra förstaplatser vardera. Även denna gång var de
startfältets två högst rankade
och deras inbördes möte i fjärde
ronden blev också indirekt avgörande för utgången.

S
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Thomas Ernst
Jan Johansson
Jugoslaviskt (B 07)
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.f3 d5
Därmed är vi redan i utkanten av
gängse spelöppningsteori, något
som alldeles säkert var bägge
parters intentioner.
4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.c3 Sc6 7.Sf3
Det har uppkommit något som
har drag av avlägsen hybrid
mellan framskjutningsvarianterna i Franskt och Caro–Kann.
Liknelsen haltar dock på flera
väsentliga punkter (Franskt utan
e6 med Sc3 kvar i stallet). Att
e–bonden ännu inte rörts löser
t.ex. svarts bekymmer med sin
damlöpare.
7...cxd4 8.cxd4 Sb6 9.Sc3 Lg4
10.Le2 e6 11.0-0 Tc8 12.Kh1
Lb4 13.a3(?) Le7
Löparens viktigaste roll är i
defensiven, men nu har den
dessutom hunnit med att framprovocera en liten försvagning av
vits damflygel, något som på sikt
kan medverka till att öka springarparets rörlighet på detta frontavsnitt.
14.Sg5 Lxe2 15.Sxe2 g6(?)
Svart vill öka kontrollen av de
vita fälten på kungsflygeln men
förlorar i motsvarande grad inflytande över de svarta.
16.b3 Dd7 17.Le3 a5 18.Dd3
a4(!)
Förbereder aktiverandet av det
svarta springarparet.
19.Db5 Ld8 20.bxa4 Ta8 21.Sc3
Sc4! 22.Sd1 Ta6! 23.Db3 Tb6(?)

Intressant verkar annars 23...Sxe3
24.Dxe3 Lb6, t.ex. 25.Sf3 Sxd4!
(26.Sxd4? Txa4) och vit har klen
om ens någon kompensation för
den fallfärdiga a4–bonden.
24.Dd3 S6a5 25.Sc3 Tb3 26.
Lg1(?)
Här kan man nog tycka att vit
borde ha opponerat på b–linjen
medan tid var med 26.Tfb1.
26...Dxa4! 27.Tab1?!
Vit hade kunnat undvika bondeförlusten med 27.Dh3, t.ex.
27...Dd7 28.a4 h6 29.Tf3 etc.
Däremot utgör efter 27.Dxg6?!
hxg6 28.Sxa4 Txa3 29.Txa3 Sxa3
svarts b–bonde en påtaglig maktfaktor.
27...Dxa3 28.Txb3 Dxb3 29.Dh3
Db6?
Den huvudsakliga svagheten i
detta drag är att Sc3 lämnas utan
uppsikt och att Sxh7 således blir
möjligt. Efter 29...Le7 (som parerar Sxe6) 30.Tf3 och först nu
30...Db6 har svart resursen
31.Sxh7 Dd8! och låsningen av
Sh7 hämmar avsevärt vits spel.
30.Sxh7 Db2?
Ett direkt missgrepp som ger
stormästaren tillfälle till en högklassig avslutning av partiet.

31.f5! gxf5 32.Sxd5!
Den hotande springarschacken
på f6 tvingar fram kvalitetsoffret
på h7, något som dock bara tillfälligt hejdar vits angrepp. Nu
tog det hela snabbt slut ändå
eftersom svart strax därpå gick
vilse i tidsnöden. Bäst, men ändå
otillräckligt, hade 33...Da3 varit.
32...Txh7 33.Dxh7 exd5? 34.Dxf5
Le7 35.Dc8+ Ld8 36.e6 fxe6 37.
Dxe6+ Le7 38.Dc8+ uppg.
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Längre ned i fältet kämpades det
minst lika oförtrutet som på toppborden, om än inte alltid med
samma framgång. Vi avslutar
med ett verkligt guldkorn från de
lägre borden i årets turnering, ett
parti vars spektakulära avslutning
väckte berättigad uppmärksamhet:

Malmö Open 2004

Fem stormästare
i Rådhushallen

Jerker Nilsson

Av Lars Grahn

et internationella inslaget i
Malmö Open och MSF Open
bestod den här gången av tolv
spelare från Danmark och nio
från Norge. De senaste åren har
det sammanlagda deltagarantalet hållit sig kring 200. Nu kom
det 194 spelare till Rådhushallen.
Norge representerades av “Jentebrigaden“. Det är en träningsgrupp med flickjuniorer som kom
till Malmö med stormästaren Leif
Erlend Johannessen som ledare.
Johannessen och Silje Bjerke, som
fanns med i det norska tjejlaget i
senaste schack-OS, spelade med
i Malmö Open, medan de sju
övriga i brigaden deltog i MSF
Open. För Johannessens del var
det också en förövning inför större uppgifter i Drammen.
Det fanns ytterligare fyra stormästare på plats: Jonny Hector,
Stellan Brynell, Tiger HillarpPersson och Thomas Ernst. Med
fem ronder spelade och två kvar
att avverka var det ingen av dem
som låg i topp. Det var i stället
Erik Hedman som låg i ensam
ledning efter fem vinster i följd.
Bland de besegrade fanns Ernst
och Hector.

D

Peter Eriksson
21.Txg6! hxg6(?) 22.Sh6+!
Det är faktiskt ogarderbar matt i
senast sju drag. I partiet gick det
fortare eftersom den omskakade
svartspelaren inte hittade (eller
avstod från) den variant som
längst skulle skjuta upp det
oundvikliga.
22...gxh6 23.Dxh6 Tfb8 24.
Dxg6+ Kf8(?) 25.Dxf6 Tb6 26.Th8
matt
Slutresultat:
Thomas Ernst, Sandvikens SK
6½; Jan Johansson, Upsala ASS,
Thomas Marttala, Upsala ASS,
Gunnar Johansson, Solna SS,
Daniel Isetoft, Sandvikens SK och
Robin Edlund, Västerås SK, alla
5 poäng.
Med sin andraplats säkrade Jan
Johansson återigen DM–titeln för
Uppland.
Tidigare publicerat i UNT.

Sextonårige Hikaru Nakamura vann USA-mästerskapet 2004 i San Diego.

■

Thomas Ernst, Sandvikens SK
Erik Hedman, SK Rockaden
Franskt (C 18)
Malmö Open, rond 4
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
Se7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.Dg4
Kf8 8.a4 Dc7 9.Dd1 b6 10.Sf3 h6

11.Ld3 La6 12.0-0 Lxd3 13.cxd3
cxd4 14.cxd4 Kg8 15.La3 Sbc6
16.Tc1 Dd7 17.Tc3 Kh7 18.Dc2
Thc8 19.Tc1 a5 20.Db3

20...Sb4 21.Txc8 Txc8 22.Txc8
Dxc8 23.Lxb4 axb4 24.Dxb4 Dc1+
25.De1 Da3 26.Dd1 Sc6 27.h3
Db2 28.De1 Sxd4 29.Sxd4 Dxd4
30.De3 Dxa4 31.Dxb6 Dd1+
32.Kh2 Dxd3 33.Db7 Dd4 34.Dxf7
Dxe5+ 35.Kg1 De1+ 36.Kh2 De4
37.Dh5 d4 38.Dd1 d3 39.Db1
De2 40.Kg1 Dc2 41.uppg.
Inför sista ronden ledde Johannessen och Erik Hedman på 5½
poäng, en halv före fyra spelare.
Ledarduon skulle mötas i ett rent
finalparti, och det slutade remi
redan efter arton drag.
Det gav förföljarna chansen att
vara med och dela förstapriset. I
den jakten inträffade en fatalitet.
När turneringen startade gjorde turneringsledaren Johan
Berntsen klart att det inte var
tillåtet att ha påslagna mobiltelefoner i spellokalen. En mobilsigTfS nr 1/2005
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Foto: Lars Grahn

Sista ronden i Rådhushallen. Leif Erlend Johannessen möter Erik Hedman på första bordet.
nal och mobilinnehavaren förlorade sitt parti. Men en spelare
glömde att stänga av mobilen:
det kom plötsligt signaler från Bo
Lindbergs mobil när han spelade
mot Stellan Brynell.
Brynell visste inte vad han skulle göra. Det fanns inte någon
domare i närheten som kunde gå
in och ge honom segern, och
Lindberg visade inga tecken på
att ge upp. Brynell valde den
blödiga varianten och fortsatte
att spela. Men han var störd av
situation, tappade koncentrationen, sjabblade bort en pjäs och
förlorade. Brynell fick 75 kronor
i prispengar. Om han krävt vinst
av partiet, vilket han alltså kunde
ha gjort med stöd av reglerna,
hade han fått ytterligare 5 050
kronor.
Tiger Hillarp-Persson var med
och delade förstapriset efter vinst
mot Hector.
84
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Malmö Open: Erik Hedman, SK
Rockaden Sthlm, Leif Erlend
Johannessen, Norge, Tiger Hillarp-Persson, Skara SS och Bo
Lindberg, Sollentuna SK 6 (av
7); Thomas Johansson, Malmö
AS, Nils Åke Malmdin, Sundsvalls SS, Jesper Skjoldborg, Danmark och Henrik Holmsgaard,
Danmark 5½; Jonny Hector,
Limhamns SK, Stellan Brynell,
Limhamns SK, Peter Petkovic,
Kirsebergs SK, Samir Lejlic,
Schack 08, Anders Hansen, Limhamns SK, Ole Jakobsen, Danmark, Conny Holst, Limhamns
SK och Amir Tadjerbashi, Limhamns SK 5 poäng.
Thomas Johansson gjorde sitt livs
turnering. Han besegrade två
stormästare, Hillarp-Persson och
Ernst, och spelade remi med en
tredje, Brynell.
Bo Lindberg fick en olycklig

start fredag kväll:
Henrik Hedberg, HASK

Bo Lindberg, Sollentuna SK
Springaren på f5 har uppenbara
problem och vit håller på att bli
överkörd på damflygeln. Ett
kungsangrepp är enda chansen.
30.Txf4!?
Svart kan ju inte slå tillbaka på
f4.
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30...axb3!
Nu ser b-bonden horfull ut. Hur
ska vit komma åt svarts kung?
31.Tg1
Vit måste naturligtvis satsa allt
framåt. Lindberg hade mindre
än två minuter kvar för resten av
partiet, Hedberg ungefär fem
minuter mer.
31...Txc3?
Efter 31...Df6 32.Tff1 har vit
ridit ut stormen, men det fanns
ett bättre damoffer: 31...Dxg1+!
32.Kxg1 Txc3 och b-bonden
avgör. Lägg märke till att svart
har kontroll över g6. Det är
väsentligt vilket framgår av partifortsättningen.
32.Txg6 hxg6

33.Sxg7?
Med tiden på väg att rinna ut
missar vit sin räddningschans:
33.Sh4!! och matthotet på g6 ger
vit en avgörande fördel. 33...exf4
besvaras kallt med 34.Dxf4 med
förnyat matthot, t.ex. 34...Lf5
35.Dxd6+ Kxf7 36.Sxf5! gxf5
(36...Tbc8 37.De7+ med matt.)
37.Dxb8 Tc1+ 38.Kg2 Tc2+
39.Kg3 och vit vinner. Men det
är förstås inte något man snyter
fram när bilan är på väg att
falla.
33...b2
Efter 33...Kxg7? 34.f8D+ Txf8
35.Txf8 Kxf8 (35...Lh3 36.Tg8+!
Kxg8 37.Dxg6+ med goda remichanser.) 36.Db4! lutar det åt
remi.
34.Tf1 Tc1 35.Dxg6 Txf1+ 36.
Kg2 Tg1+ 37.uppg.
Sedan vann Lindberg sex partier i följd.

Hur ska man bekämpa häxmästaren Jonny Hector? Mikael
Svensson valde en våghalsig
metod i tredje ronden. Han spelade den variant i Wienerparti
som Tim Harding gett namnet
Frankenstein-Dracula-varianten
på grund av dess hårresande
karaktär.
Strax efter partiet berättade
Jan Frise för mig om sina erfarenheter av varianten. Inför ett
serieparti i Tjeckien hade lagledaren rekommenderat honom att
förbereda sig på Wienerparti och
just den här varianten. Frise
plockade fram sin femtio år gamla teoribok och såg vad Pachman
hade att säga. Omdömet är faktiskt detsamma nu som då: svart
har utmärkta angreppschanser för
offrat material. Frise slog ändå
tornet på a8. Motståndaren var
dåligt påläst och förlorade utan
större dramatik. (Frise har flyttat
tillbaka till Malmö och spelar
numera för Kirsebergs SK. Han
fyllde nyligen sjuttio.)
Mikael Svensson, Landskrona SK
Jonny Hector, Limhamns SK
Wienerparti (C 27)
Malmö Open, rond 3
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4
4.Dh5 Sd6 5.Lb3
Efter 5.Dxe5+ De7 6.Dxe7+
Lxe7 gör Harding en stor sak av
att Ulf Andersson i Teesside 1972
föreslog 7.Le2 (Harding förser
draget med ett utropstecken.) i
stället för bokdraget 7.Lb3.
Något säger mig att Hector inte
hade drabbats av chockskador om
en motståndare hade placerat
löparen på e2 i stället för på b3 i
denna variant. Nog verkar det
rätt utjämnat oberoende av om
den löparen står på det ena eller
andra fältet?
5...Sc6 6.Sb5
Redan Curt von Bardeleben
rekommenderade det här draget
för ungefär hundra år sedan. En
av idéerna är förstås att slå på d6
och sedan sätta matt på f7.
6...g6 7.Df3 f5 8.Dd5 De7 9.
Sxc7+ Kd8 10.Sxa8

Det här kan betraktas som utgångsställningen i FrankensteinDracula. Hector hade den på
brädet i ett parti på Jersey förra
året. Där följde 10...b6 11.h4
och Hector vann så småningom.
10...b6 11.Sxb6
Harding rekommenderar 11.d3
Lb7 12.h4 och lång rockad så
småningom.
11...axb6 12.Df3 Lb7 13.Se2 Sd4
14.Dh3 Lg7 15.d3 f4 16.f3 S6f5
17.Sc3
Härifrån bligar springaren mot
b5 och d5. 17.c3 kom i betraktande.
17...h5
Vits dam har anledning att
svettas när svart startar en bondestorm på kungsflygeln.
18.Kd1
Tanken var förmodligen att
kunna spela Ld5 utan att det
hänger på c2.
18...g5 19.Sb5
Vit har stora problem efter
19.Ld5 Lxd5 20.Sxd5 De6, t.ex.
21.c4 Dg6 med det stygga hotet
g5-g4 (22.g3 Se3+ 23.Lxe3
Dxd3+ med matt) eller 21.Sc3
g4! 22.fxg4 hxg4 23.Dxg4 Se3+
24.Lxe3 Dxg4+.
19...g4
Efter 19...Sxb5 20.Dxf5 har vit
kommit lindrigt undan. Bättre
att först öppna h-linjen.
20.fxg4 hxg4 21.Dxg4 Sxb5
22.Dxf5 Lxg2 23.Dg6
Eller 23.Tg1 Sd4! 24.Dg6 Lf3+
25.Ke1 Dh4+ 26.Tg3 Dxh2
27.Dxb6+ Kc8 28.Da6+ Lb7 och
svart vinner.
23...Lf3+!
Det gäller att motstå frestelsen
TfS nr 1/2005
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23...Lxh1, för då kan vit kämpa
vidare med 24.Dxb6+ följt av
Dxb5.
24.Kd2 Th6 25.Dg1 Dh4 26.a4
Tg6!
Det hårdaste. 27.Dxg6 faller på
27...Df2 matt.
27.Df1 Tg2+ 28.uppg.
Veteranen Nils-Åke Malmdin är
en välberest schackspelare. Han
spelar ofta med i öppna turneringar utomlands och har
duellerat med en och annan
stormästare. För ett par år sedan
spelade han exempelvis mot
Viktor Kortchnoi i Curacao. Han
var med i den öppna turnering i
Calvià som arrangerades parallellt med olympiaden. Och nu
var han i Malmö. I följande parti
demonstrerar Malmdin vilken typ
av spel han föredrar.
N-Å Malmdin, Sundsvalls SS
Magnus Ribbing, Linköpings ASS
Ryskt (C 42)
Malmö Open, rond 3
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4 4.
Ld3 d5 5.Sxe5 Ld6 6.0-0 0-0 7.
c4 c6 8.Dc2 Te8 9.f4 Lf5 10.Sc3
f6?
Ett till synes rimligt drag, men
det finns en hake.
11.Sf3?
Vit kunde ha fått klar fördel med
11.cxd5, t.ex. 11...Sxc3 12.Lxf5
fxe5 13.Lxh7+ eller 11...cxd5?
12.Sxd5 fxe5 13.fxe5!.
11...Sxc3
Ribbing har sett en intressant
mellanschack på e2 och sätter sin
plan i verket. 11...Sa6 hotar Sb4
och efter 12.a3 har svart sparat
lite tid i utvecklingen. Springaren kan nå intressanta fält via c7.
12.Lxf5 Se2+ 13.Kh1 g6

Lösning: 1.Dg6! hotar att sätta matt på d3, t.ex. 1...Kxd5
2.c4+ Kd4 3.Dd3 matt;
1...Sf2 2.e3+ Kxd5 3.c4 matt;
1...Sb2 2.c3+ Kxd5 3.e4 matt;
1...e4 2.Df6+ Kxd5 3.c4 matt.

86

26802

Svart vill ha f4-bonden men också behålla h7-bonden. Efter
13...Sxc1 14.Lxh7+ Kg8 15.Lg6
har svart stora problem på de vita
fälten, t.ex. 15...Lxf4 16.Df5 Lh6
(16...Se2 17.Lxe8 Dxe8 18.
Tae1) 17.Taxc1 Lxc1 (17...Te7
18.cxd5) 18.Txc1 Te2 (18...Kg8
19.Dh5 Sd7 20.Dh7+ Kf8 21.
Dh8+ Ke7 22.Te1+) 19.Dh5+
Kg8 20.Dh7+ Kf8 21.Dh8+ Ke7
22.Dxg7+ Ke6 23.Df7+ Kd6 24.
c5 matt.

nen i senaste skol-SM. Här finns
med andra ord massor av talang.
När det dök upp en möjlighet till
pjäsvinst mot en betydligt högre
rankad motståndare i tredje ronden så försatte Grandelius inte
chansen.
Andreas Persson, Bräkne-Hoby

Nils Grandelius, Bara Bönder

Att retirera med löparen och
tillåta att f4-bonden försvinner
är naturligtvis inte särskilt lockande. Slag på g6 ser väl ut som en
räddande remikombination?
14.Lxg6! hxg6 15.Dxg6+ Kh8
Efter 15...Kf8 fortsätter vit festen med 16.Sg5!, t.ex. 16...Te7
(16...fxg5 17.fxg5+ med mattangrepp; 16...Dd7 17.Sh7+) 17.
Dxf6+ Ke8 (17...Kg8 18.Dg6+
Tg7 19.De6+ och Dxe2) 18.c5
Lc7 19.Dh8+ Kd7 20.Dh3+ Ke8
21.f5 med avgörande angrepp.
16.Se5!!
Remischackar? Nä, nä. Nu hotar
tornet att ta sig till h3.
16...fxe5
Efter 16...Te7 17.Dxf6+ Kg8 18.
Dg5+ Kf8 19.c5 Lc7 (19...Lxe5
20.fxe5+ Ke8 21.Tf6) 20.Sg6+
Ke8 21.Sxe7 Dxe7 22.Dxe7+
Kxe7 23.Te1 och vit vinner.
17.Tf3 Le7 18.fxe5
Det enklaste.
18...Sxc1 19.Tf7 uppg.
Nils Grandelius har vunnit en
och annan juniorturnering på
hundra procent. Han var exempelvis ensam om den prestatio-

31.e4!
Det tog kanske några sekunder
innan det gick upp för svart att
han stod i begrepp att förlora en
pjäs och därmed partiet.
31...Lxh3
Han får en bonde för pjäsen, det
är allt. Löparreträtt besvaras med
slag på e5, t.ex. 31...Lc8 32.Lxe5
Txe5 33.Td8+.
32.Kxh3 Kg8 33.Lxe5 Txe5 34.
Td7 axb3 35.axb3 b5 36.cxb5
Txb5 37.Td3 Kg7 38.e5
och vit vann.
I samma rond fick Peter Petkovic
till en mattsättning av ett slag
som han hade drömt om att få
utföra någon gång under sitt liv.
Alexander Rhee lät Petkovic fullborda mattsättningen. En fin gest.
Peter Petkovic, Kirsebergs SK
Alexander Rhee, Danmark
Sicilianskt (B 90)
Malmö Open, rond 4
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lg5
Le7 8.f4 b5 9.Ld3 b4 10.Sb1 Lb7
11.De2 Db6 12.Sf3 Sc6 13.Sbd2
0-0 14.Sc4 Dc7 15.0-0-0 a5 16.
Kb1 a4
Grundstrategin i den här ställ-
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ningstypen är som bekant angrepp på ömse flyglar, men vits
angrepp har ännu inte kommit i
gång. Det är svårt att tänka sig att
svart är matt om fem drag, eller
hur?
17.Sxd6
Idén är klar nog, men objektivt
sett finns det bättre drag. Efter
att ha spelat igenom partiet känns
det ändå lite svårt att komma
med invändningar mot slaget på
d6.
17...Lxd6 18.e5 Lc5?
Efter 18...Sd5 19.exd6 Dxd6
verkar chanserna jämnt fördelade.
19.Lxf6!?
19.exf6 är förstås ett mer prosaiskt vinstförsök.

19...g6?
Frågan är naturligtvis vad som
händer om svart slår löparen. En
möjlig fortsättning är 19...gxf6
20.Lxh7+!? Kxh7 21.Sg5+! Kg6!
(Efter 21...fxg5 22.Dh5+ Kg7
23.Dxg5+ faller 23...Kh7 på 24.
Td3 med matt, och 23...Kh8
24.Dh6+ Kg8 25.Td3 f5 26.Tg3+
Kf7 27.Tg7+ Ke8 28.Txc7 är
också hopplöst för svart.) och
det ser ut som om svart kan hålla
balansen:
a) 22.Se4!? Sxe5! (22...f5 23.
Td3! med avgörande angrepp.)
23.fxe5 Lxe4 24.Dg4+ Kh6
25.Df4+ Kg6 och nu inte
26.Dxe4+? f5 och vit förlorar
utan 26.Dg4+ med remischackar.
b) 22.Dd3+ f5 23.Dg3 hotar 24.
Sxe6+ med matt, men det finns
en listig räddning: 23...Lf2! 24.
Dxf2 Sxe5! 25.fxe5 Kxg5 26.

Dg3+ Kh5 och vit får nöja sig
med remischackarna på g3 och
h3.
20.Sg5
Här måste Petkovic ha varit
sprängfylld av förhoppningar.
20...a3
Rhee kunde ha gett sin kung mer
svängrum med 20...Tfc8, men
jag misstänker att Petkovic hade
funnit 21.Lxg6!! fxg6 (21...hxg6
22.Dg4 följt av Dh4 och vit vinner.) 22.Sxe6 Db6 23.Td7 Le7
24.Dc4! med avgörande angrepp,
t.ex. 24...Sxe5 25.Txe7!! Sxc4
26.Tg7+ Kh8 27.Txg6 matt. Nu
ska det emellertid bli vackrare än
så.

Det är dags att förverkliga drömmen.
21.Dh5!! gxh5
Andra svarsdrag leder också till
matt.
22.Lxh7 matt
Stellan Brynell har varit med i
Malmö Open ett otal gånger men
aldrig lyckats vinna turneringen.
Den här gången höll han på att
falla bort ur tätstriden i femte
ronden. Han var illa ute mot Boris
Ikonic från Osby SK (tidigare
elitseriespelare i Lunds ASK).
Boris Ikonic, Osby SK
Stellan Brynell, Limhamns SK
Bird (A 02)
Malmö Open, rond 5
1.f4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 c5 4.Sc3
d5 5.cxd5 Sxd5 6.Db3 Sc7 7.Sg5
e6 8.g3 Sc6 9.Lg2 Sd4 10.Dd1
Lg7 11.e3 Sf5 12.0-0 0-0 13.e4
Sd4 14.e5 Tb8 15.d3 b6 16.Sge4
La6 17.Tf2 De7 18.Lf1 Tbd8 19.

h4 h5
Efteråt var Brynell kritisk till
det här draget. Det bäddar för
obehagligheter på h-linjen.
20.Th2 Sf5 21.g4! hxg4 22.Dxg4
Lxd3 23.h5 Lh6 24.Sf6+ Kh8?
Brynell upptäcker inte mineringen på h-linjen. 24...Kg7 bör
spelas.
25.hxg6 fxg6

26.Txh6+!?
Ett lovande kvalitetsoffer, som
Ikonic utförde utan längre betänkande. Om han besinnat sig
lite hade han nog funnit det som
många i publiken hade fått syn
på, nämligen 26.Dxf5!! gxf5 27.
Txh6+ Kg7 28.Th7+ Kg6 29.
Txe7 och svart kan ge upp.
26...Sxh6 27.Dh3 Kg7 28.Lxd3
Th8 29.Lc2 Sf5 30.Dg4 Th4
31.Dg5 Tdh8 32.Le4 Th3 33.Se2
Dd8 34.Sg4 Dxg5
Från publikplats kunde jag inte
se någonting särskilt efter
34...Dd1+ 35.Kf2 Th2+ 36.Sxh2
Txh2+ 37.Lg2, men då finns
37...Sd5!. Poängen är att vit saknar vettiga drag. På d5 förhindrar
springaren damschackar på e7
och f6, och det finns ingenting
vit kan göra mot hotet Sf5-h4
följt av slag på g2. Men i tidsnöden ville Brynell spela “enkelt“.
35.fxg5 Sd5 36.Sf2 T3h4 37.
Lxd5?
Med mindre än två minuter kvar
för resten av partiet är det naturligt att Ikonic vill byta ner, men
han borde ha behållit den löparen på brädet. Den gjorde god
nytta. 37.a4 följt av Ta3 är ett bra
aktiveringsförsök.
37...exd5 38.Sf4 d4 39.Ld2 Se3
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40.Sg2 Sxg2 41.Kxg2 Kf7 42.Kg3
Ke6 43.Te1 T4h7 44.b3 b5 45.
Tc1 Kd5 46.Sd3? Th3+ 47.uppg.
Längre in i lokalen, bortom de
två demobrädena och positionell
redbarhet, lyckades en av våra
danska prenumeranter, Helge
Neesgård, rädda en besvärlig ställning mot en landsman.
Asbjørn Korsholm

Helge Neesgård
Korsholm har just spelat 23...d6.
Vart ska den hotade springaren
ta vägen? Efter 24.Sc4 Dc6 är
det snålblåst kring vits kung.
24.Lc4!?
Den bästa praktiska chansen.
Hotet 25.Txf5 är lätt avvärjt, men
det finns mer gift i ställningen.
24...Txh5?
Möjligen hoppades Korsholm på
en pjäsvinst. Svart kunde ha stabiliserat sitt centrum med
24...Ld5, t.ex. 25.Txf5 Lxc4 26.
Dxc4 Dxc4 27.Sxc4 exf5 med
ungefär lika spel.
25.Dxh5 dxe5?
Det tjänar inte mycket till att
börja räkna pjäser, för Neesgård
har något i kikaren som gör den
typen av matematiska övningar
överflödig. 25...Ld5 26.Df7+
Kh8 27.Dxe7 dxe5 28.fxe5 är
det minst onda, men ont gör det
ändå.
26.Lxe6+! Dxe6 27.De8+ Lf8 28.
Dxe6+ Kh8 29.Df7 uppg.
Med sitt öppningsval i näst sista
ronden provocerade Efraim Laksman fram komplikationer. Pet88
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ter Schiller var med på noterna.
Petter Schiller, Limhamns SK
Efraim Laksman, En Passant
Aljechin (B 04)
Malmö Open, rond 6
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3
dxe5 5.Sxe5 Sd7
Det betraktas som provokativt
eftersom det inbjuder till det
följande offret.
6.Sxf7!? Kxf7 7.Dh5+ Ke6 8.c4
Vit kan framtvinga remi med 8.
Dh3+ Kf7 9.Dh5+ osv. Vitspelarna brukar ha högre ambitioner
än så i den här ystra varianten.
8...S5f6 9.d5+ Kd6 10.Df7 Sc5?
10...Se5 anses vara det bästa räddningsförsöket.
11.b4 Sa6 12.c5+ Kd7 13.c6+
bxc6 14.dxc6+ Kxc6 15.b5+ Kb6
16.Le3+ Sc5 17.Sc3
Efter 17.Lxc5+ måste kungen
backa till b7, för 17...Kxc5 faller
på 18.Dc6+ följt av slag på a8.
Men partidraget är också vasst.
Det hotar 18.Sa4+.
17...Kb7 18.Td1?
Det visar sig snart att vit borde ha
nöjt sig med 18.Lxc5, vilket hade
gett honom klar fördel.

Vit har inte kompensation för
kvaliteten.
25.Lxc4 Sxc4 26.Se3 Td8 27.
Sxc4 Txd4 28.Tc1 Tf5 29.a4 Tc5
30.Sa5+ Kb6 31.uppg.
MSF Open: Andreas Rydell,
SSSS Bara Bönder 6½ (av 7); Pär
Hedvall, En Passant 6; Johan
Ahlander, Malmö AS, Fredrik
Hansen, Ystads SS, Pontus
Ländell, Landskrona SK och
Victor Lennartsson, Osby SK
5½ poäng.

Allsvenskan
Vid allsvenska seminariet i
Stockholm den 11 december
presenterades en del fakta
kring allsvenskan:
●

●

●

●

18...Dxd1+!
Det skenoffret måste ha kommit
som en blixt från en klar himmel.
Vits dam står på tur.
19.Sxd1 Le6 20.Dxf8 Taxf8 21.
Lxc5 Se4 22.Ld4
På 22.Lxe7 följer 22...Te8 och
vits kung står illa på e1.
22...Tf7
Ännu starkare är 22...Td8 med
idén 23.Lxg7 Txd1+! 24.Kxd1
Tg8 25.Ld4 Td8.
23.Ld3 Sd6 24.0-0 Lc4

Inför höstsäsongen 2004
fanns 6222 för allsvenskan
registrerade spelare.
De tolv senaste åren har
antalet klubbar i Sverige
minskat från ca 400 till ca
280.
De senaste åren har antalet lag i allsvenskan legat
på ca 340. De har representerat lite drygt 200
klubbar.
Allsvenska kommitténs
totala kostnadsbudget för
2005 är 925 000 kronor.

Fyra av elitseriens tolv
klubbar var representerade
vid seminariet och man diskuterade de vanliga frågorna
kring elitserien, det vill säga
fler eller färre lag i högsta
divisionen, fler eller färre
sammandrag, eventuellt
dambord etc.
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Förbundsaktuellt
Regelkommittén
Nya regler
på gång
Vid Fides kongress på Mallorca i
samband med olympiaden, antogs förändringar i spelreglerna.
Dessa kommer att träda i full
kraft den 1 juli 2005 och SSF
kommer under våren 2005 att
återkomma med en översättning
av dessa regler. På uppmaning
av redaktören kommer redan nu
en kort sammanfattning av en
del av de viktigare förändringarna. Man bör dock notera att det
fortfarande är möjligt att reglerna förändras på en eller annan
punkt innan nästa sommar, beroende på eventuella reaktioner
från olika medlemsförbund.
1. I fortsättningen kommer det
att vara förbjudet att slå motståndarens kung, oavsett om
det är fråga om blixt eller
långpartier.
2. När en spelare ska promovera en bonde, får spelaren inte
ändra sig då den nya pjäsen
har nuddat förvandlingsrutan.
Om spelaren till exempel har
tagit en ny dam och denna
berört förvandlingsrutan, så
får spelaren inte ändra sig och
i stället välja ett torn.
3. Det blir förbjudet att notera
sitt drag innan det utförs
på brädet. Detta betraktas i
fortsättningen som otillåten
anteckning.
4. Om en spelare har mindre än
fem minuter kvar och man
använder en betänketid som
ger tillägg med minst 30
sekunder per drag, måste
motståndaren notera sitt eget
drag innan han får utföra sitt
nästa. (I vanliga fall får man
ju göra sitt svarsdrag omedel-

bart och sedan notera båda
dragen i ett sammanhang).
5. Det blir absolut förbjudet att
ta med sig mobiltelefon eller
andra elektroniska kommunikationsmedel till spelområdet. Om telefonen ringer,
är partiet genast förlorat för
den felande spelaren. Domaren ska avgöra motståndarens
partipoäng.
6. Det blir också förbjudet för
övriga (publik, domare m.fl.)
att använda mobiltelefon i
spelområdet.
Om man får tillåta sig en kommentar kring dessa nya regler,
förefaller det som om punkterna
4-6 förtjänar ytterligare bearbetning. Även regeln under punkt 3
kan uppfattas som tveksam.
Många spelare har ju vant sig vid
att notera sina drag innan de
utförs. Det kan verka onödigt
formellt att klassa detta som ett
slags fusk. När det gäller regeln
under punkt 4, tycker regelkommittén att det i så fall vore bättre
att införa ett tvång att föra protokoll på detta sätt redan från
början av partiet. Att man ska ta
hänsyn till att motståndaren har
börjat få ont om tid verkar märkligt. Bestämmelsen om mobiltelefoner är en besvikelse. Många
hade hoppats att Fide skulle
komma med en klok och genomarbetad regel. Det verkar som
om Fide inte riktigt har bestämt
sig för om man vill bestraffa fusk
eller störningsmoment. Den nya
regeln om telefoner riskerar att
bli alldeles för stelbent. En mobil
som ringer leder till omedelbar
förlust (även om det är mamma
som vill påminna om att hon
behöver en liter mjölk) men om
två spelare ger varandra råd om
öppningsvarianter under pågående parti eller om en spelare tittar
i öppningsböcker eller använder
sin fickdator så finns inte motsvarande stränga regel. Det vore

enligt vår mening bättre, om domaren fick rätt att döma förlust
men gavs möjlighet att avgöra
från fall till fall.
Regelkommittén har framfört
dessa synpunkter till Fide och
väntar nu på en reaktion. Vi tror
att det finns många som delar
vår uppfattning att dessa regeländringar kunde ha gjorts på ett
bättre och tydligare sätt. Vi får
sannolikt anledning att återkomma i dessa frågor längre fram.
Johan Sigeman

Korrkommittén
Malmgren Memorial
Harald Malmgren, Tierp, blev
silvermedaljör i det första officiella korrschackvärldsmästerskapet. Han föddes 1904 och skulle
i år ha fyllt 100 år. På självaste
nyårsafton började en turnering
till detta hundraårsminne kallad
Harald Malmgren 100 år.
Malmgren var en mycket stor
schackentusiast och gav bland
annat ut en schackbok med titeln
”Mina bästa partier” (1953) som
beskriver ett antal utvalda korrpartier. Det finns två minnesrunor tecknade över Malmgren i
TfS nr 1/1957. Malmgren vann
också SM i korr 1942 och tog en
andraplats i IFSB:s mästerskap
1939. Han blev också Sveriges
förste stormästare i korrschack i
samband med den första VMfinalen.
Minnesturneringen är av kategori 10 och spelas på ICCF:s
webbserver. Det är den första
webbservertävlingen med möjlighet att ta stormästarinteckning
(8 poäng av 12). Startlistan finns
på www.schack.se/SSKK. Bland
deltagarna märks förre ICCFpresidenten Josef Mrkvicka,
Tjeckien och isländske korrpresidenten Jón A Pálsson. Sveriges
TfS nr 1/2005
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deltagare är Sture Olsson, Uppsala, Jan Bennborn, Solna och
Leif Åhman, Härnösand. Alla de
nordiska länderna är representerade med Rune Bergquist, Norge, Taisto Koskela, Finland och
Mads Smith Hansen, Danmark.
Penningpriser kommer att
delas ut enligt följande: 1) 2 500
kr; 2) 1 500 kr; 3) 1 000 kr; 4)
500 kr.
SSKK avser också att så snart
alla partier nått omkring tio drag
följa spelet ”live” med några drags
försening. Hemsida kommer att
presenteras senare. Turneringen
sponsras av Schackakademin och
Schackbutiken AB.
Per Söderberg
■ Arne Bjuhr, Malmö, har
kvalificerat sig till VM-final i
korrschack. Genom att ta 7 poäng (av 12) i en 3/4-final delar
Bjuhr tredjeplatsen och det räcker till en plats i en kommande
VM-final.
■ Sebastian Nilsson, Lund och
Stefan Lindh, Stockholm delade
förstaplatsen i korr–SM 2003.
Nilsson tilldelades SM–titeln
efter särskiljning.

Tävlingskalender
Februari
■ Skara 19–20 februari
Västgöta Open, 8 ronder schweizer.
Info: home.swipnet.se/Skara_SS
■

Elitserien rond 8, 26 februari

■

Allsvenskan rond 6, 27 februari

Mars
■ Stockholm 4–6 mars
Skol–SM för flickor.
■ Budapest 5–18 mars
First Saturday-turneringar. Titelkvalificerande turneringar som
startar första lördagen i varje månad. Info: www.firstsaturday.hu
■ Malmö 11–13 mars
Avslutande ronderna i Elitserien.
■ Gnarp 12–13 mars
Norrlandsmästerskapet för ungdomar – se annons i detta
nummer!
■ Stockholm, Linköping och Malmö 18–20 mars
Avslutande ronderna i Allsvenskan division I.
■ Oslo 19–27 mars
Påskesjakkfestival. Se annons sidan 92!
■

Ny kommittéorganisation
SSF:s styrelse beslutade vid
sitt sammanträde i Linköping, den 27-28 november
att genomföra en större förändring i kommittéorganisationen. En ny Utvecklingskommitté har tillsatts och
ersätter tidigare Breddkommittén, Projektkommittén
och Utbildningskommittén.
Andra kommittéer har också fått förstärkning. Tidigare har även Mediekommittén och IT-kommittén
slagits samman och bildat
Informationskommittén.
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Allsvenskan rond 7, 20 mars

■ Cork, Irland 21–31 mars
EU–mästerskap. Info: www.corkchess.com
■ Norrköping 25–28 mars
Påskturneringen. Se annons sidan 93!

April
■ Landskrona Open 8–10 april
Öppen turnering. Info: Mikael Svensson 0733–447098
■ Stockholm 9–10 april
Tusenmanna. Se annons sidan 91!
■ Gausdal 13–21 april
Schackfestival. Info: hanso.lahlum@c2i.net
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TUSENMANNA
i Stockholms Stadshus
9-10 april 2005
1:a pris 1 hg Guld
2-4 pris 1 kg Silver
Sveriges SF – Schackakademien – Stockholms SF
inbjuder till
Tusenmannaschacket i Blå Hallen i Stockholms Stadshus
Lördag 13-18 – söndag 13-21
Åttamannagrupper på lördagen.
På söndagen simultan mot GM Ulf Andersson för dem som inte går vidare.
Detta är tävlingen dit alla schackintresserade kommer, där Stig Malm och
Erik Penser ställer upp. Ung eller gammal, nybörjare eller stormästare,
alla kan vara med.
Klassindelning:
A: över 2300 i rating – B: 2299-2000 – C: 1999-1700
D: 1699-1400 – E: övriga
Handikapp:
2-28, 5-25, 8-22, 11-19 och 15-15 minuter.
Anmälan:
Startavgiften 200:- (100:- för juniorer upp till 20 år) ska vara bokförd på
Stockholms SF:s postgiro 25 79 58-9 senast den 31 mars 2005. På talongen ska
du ange namn, adress, telefonnummer samt ratingtal per den 1 januari 2005.
OBS! om du betalar via internet måste du skicka in uppgifterna per post till
kansliet, Stockholms SF, Hornsgatan 82 B, 118 21 Stockholm, eftersom alla
uppgifter inte får plats på internet.
Efteranmälning kostar ytterligare 100:- (totalt 300:- alltså).
Personlig anmälan i Blå Hallen senast 12.30 båda dagarna.
Mer information:
Sveriges SF:s kansli 011-10 74 20 eller Stockholms SF 08-669 36 54.
Välkomna till en spännande schackhelg!
TfS nr 1/2005

26802

91

05-01-31, 09.54

91

92

26802

TfS nr 1/2005

92

05-01-31, 09.54

PÅSKTURNERINGEN
25–28 mars i Norrköping
Spelplats:

”Värmekyrkan” i Industrilandskapet i Norrköpings centrum.
Lokalen ligger i anslutning till Louis De Geer konsert & kongress.

Spelform:

9 ronder FIDE schweitzer. Rond 1-4, 45 minuter/spelare.
Rond 5-9, 40 drag/2 timmar, klart 30 minuter.

Hålltider:

Fredag
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4

15.00-16.30
17.00-18.30
19.30-21.00
21.30-23.00

Lördag
Rond 5 10.00-15.00
Rond 6 17.00-22.00

Söndag
Rond 7 10.00-15.00
Rond 8 17.00-22.00
Måndag
Rond 9 09.00-14.00
Prisutdelning ca 14.30

Priser:

10 000, 5 000, 2 500, 1 000, 1 000, 750, 750, 500, 500, 500 kr.
DM-mästaren för Östergötland: 1 000 kr
Rankingpriser: 1 200 kr i grupper om 12 spelare.
Seniorpris: 500 kr, fyllda 60 år när tävlingen startar.
Kadettpris: 500, 300, 200 kr, födda 1989 eller senare.
Priserna garanteras vid minst 130 startande.

DM:

DM för Östergötland: Bäst placerade spelare från klubb i
Östergötland blir Distriktsmästare.

Startavgift: 350 kr. IM ingen avgift. GM ingen avgift och fri hotellogi.
Anmälan:

På postgiro 18 04 41-8, Schack 08, senast den 18 mars.
Ange klubb, rating och tel. Personlig anmälan i spellokalen senast
14.15. Du kan även anmäla dig via internet.

Information: www.schack08.nu Frank Svensson 011-13 80 29,
e-post: svensson_frank@hotmail.com
Hotell
Grand, 011-26 41 00 Strand, 011-16 99 00
Centric, 011-12 90 30 First Hotel, 011-19 72 20
Drott, 011-18 00 60 Isabell, 011-16 90 82
Pronova, 011-442 45 20

Vandrarhem
Turistgården, 011-10 11 60
Abborreberg, 011-31 33 94
Hörnan, 011-16 82 71
Södra Ringen, 011-14 37 00
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Gamla årgångar av TfS
En ung spelare vann mästarklassen vid SM i Norrköping 1968. Det kommenterades i TfS nr 6/1968: ”(...)
Anmärkningsvärt är att denne sjuttonåring i trånga ställningar besitter ett tålamod som många äldre
spelare saknar. Hans kombinationsförmåga är inte unik; bland yngre schacktalanger brukar just offerspelet
dominera. Men rutinen, förmågan att värdera ställningar och den taktiska begåvningen gör att man tror
på en stor framtid för denne yngling.” Just det, det handlar om Ulf Andersson.
Vi har fortfarande TfS 1968 och många andra gamla årgångar på lager. Priserna nedan gäller häftade,
kompletta årgångar. Portofritt! Vi levererar också i mån av tillgång enstaka exemplar à 25 kr.
Postgiro 60 46 34-6.
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
1965

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr

200 kr
200 kr
200 kr
120 kr
120 kr
120 kr
200 kr
100 kr
100 kr
100 kr

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

100 kr
100 kr
100 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

Special: Tio TfS-nummer från olika årgångar 50 kr

Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Riltonfonden söker

stipendiater
Dr. Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer och stipendier för
mångåriga och för svensk ungdomsschack synnerligen välförtjänta insatser.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en
extra uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en
fullständig överblick och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund
innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
●
●

●
●
●

Riltonfonden annonserar i TfS om möjligheten för distrikt och föreningar att föreslå lämpliga
ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
Förslagen sändes snarast, dock senast 1 mars 2005, till:
Stiftelsen Dr Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg
En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen 9 juli 2005 i Göteborg.

Välkomna med Era förslag!
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Värva kompisarna – vinn ett sensorbräde!
Vi har under året fått ett oerhört positivt gensvar på vår förnyelse
av TfS. Sporrade av era reaktioner vill vi därför att fler schackspelare
ska upptäcka nya Tidskrift för Schack. Vill du hjälpa oss med det?
Läs i så fall vidare!
Värvningskampanj
I höstas diskuterade vi vilka målsättningar
vi skulle ha för TfS inför nästa år. En sak
som stod högt på listan var att vi vill nå ut
till ännu fler läsare.
Frågan var bara hur en värvningskampanj skulle se ut. Det var när vi funderade
på det som vi insåg att ni som redan är
prenumeranter är våra bästa ambassadörer
för TfS. Det är givetvis ni som är bäst på att
värva nya läsare till Tidskrift för Schack!
Vår värvningskampanj håller på fram till
och med den 28 februari 2005. Är du
riktigt duktig på att värva nya prenumeranter kan du vinna ett sensorbräde från
DGT Projects värt 4000 kr. Så vad väntar
du på? Börja värva dina kompisar innan
någon annan hinner före!

Värvarpremier
För varje ny prenumerant som du värvar
får du ett presentkort värt 40 kr. Värvar du
fem nya prenumeranter får du således ett
presentkort värt 200 kr, värvar du tio nya
prenumeranter får du ett presentkort värt
400 kr osv.

Vinn ett sensorbräde
Om du värvar minst fem nya prenumeranter deltar du automatiskt i utlottningen av
ett sensorbräde från DGT Projects värt
4000 kr!

●

●

Den du värvar måste betala in prenumerationsavgiften senast den 15 april
2005.
En prenumerant anses värvad av dig
först när denne har betalat in prenumerationsavgiften på Tidskrift för Schacks
postgirokonto 60 46 34-6.

Skicka in värvarlistan
Vi vill att du senast den 28 februari skickar
in en lista med namn, adress och telefonnummer på dem som du har värvat till
Tidskrift för Schack. Glöm inte att du även
måste ange ditt eget namn, adress och
telefonnummer på den värvarlista som du
skickar in!
Du skickar din värvarlista till:
Sveriges Schackförbund
Tidskrift för Schack
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Det går även bra att mejla värvarlistan till
kansliet@schack.se Om du mejlar in värvarlistan måste du ange “Värvningskampanj“ som rubrik i ärenderaden.
När vi har mottagit din värvarlista
skickar vi ut TfS nr 1/2005 samt ett inbetalningskort till dem som du har värvat.

Värvarregler
●

Den du värvar får inte ha varit prenumerant på TfS år 2004.

Robert Ericsson
Marknadsansvarig för TfS
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Svenska Schackbutiken AB
Nu med butik även i Stockholm!

”Allt i Schack”

Brännkyrkagatan 71, mån-fre 10-18, Tel 08-720 39 90
Garry Kasparov On Fischer - My Great Predecessors Part IV, 2004, 496s, 345 kr
Världens genom tiderna två mest kända schackspelare. Den bäste skriver om den bäste. En
bok som kittlar fantasin! Om Fischer hade stannat kvar i schackvärlden hade han 1984 när
Kasparov spelade sin första match om världsmästerskapet mot Karpov varit lika gammal som
Kasparov är nu, det vill säga 41 år. Vågar man fantisera om hur en sådan match slutat?
Geniet från Brooklyn spelade upprepade glanspartier mot alla de största i sin tid: Tal,
Botvinnik, Smyslov, Spasskij, Petrosjan, Kortjnoj, Portisch, Polugajevskij, Reshevskij, Larsen,
Tajmanov, Gligoric, Geller, Stein, Bronstein, Najdorf, alla amerikaner som Benkö och Byrnebröderna, o.s.v.
Det är intressant att se hur synen på Fischer och hans schackarv ter sig idag och hur
Kasparov tolkar honom. Fischer var ju trots allt (nästan ensam) ansvarig för schackets popularitetsuppsving
och profes-sionalisering på vilket alla heltidsspelare nu stöder sig. Robert James Fischer spelade schack
med hela sin varelse, något många av oss idag har svårt att förstå. En del av hans gelikar gjorde likadant,
kanske främst Viktor Korchnoi. Dessa människor är idag (levande) legender. Nuförtiden ser världstoppen
annorlunda ut ur denna synvinkel. Mycket handlar om pragmatik och datorer vilket skapar färre legender.
Trehundra av de femhundra sidorna i boken är tilldelade Fischer. De återstående tvåhundra handlar om
resten av de bästa i väst, nämligen Reshevskij, Najdorf och Larsen, tillsammans med den mest underskattade spelaren i schackhistorien enligt Kasparov själv, närmare bestämt amerikanen Reuben Fine. Han är den
ende spelaren nånsin som har plusstatistik mot världsmästarna. 25 partier mot nästan alla av dem från
Lasker till Karpov och Reuben har plus fem!!
Kasparov har tagit åt sig av kritiken från de tidigare volymerna och lyft fram fler västerländska spelare.
How to play the Queen´s Gambit, av Garry Kasparov, 2004, 1DVD, 290 kr
Kasparov har spelat öppningen, på båda sidor, under 20 år mot alla de bästa i världen, bland
annat nitton gånger bara i den första världsmästerskapsmatchen mot Anatolij Karpov 1984/5
och hävdar framför allt två saker om denna öppning.
Kasparov talar om öppningen i tjugo stycken multimedialektioner på sammanlagt över tre
timmar och börjar med en allmän översikt. Sedan tar han upp de olika systemen i historisk
synvinkel och varför vissa system spelas mer nuförtiden istället för andra. Denna historiska
utveckling ger dig större genklang och hjälper dig att hantera situationer då motståndaren inte
spelar “rätt“ teori.
Kasparov snubblar ibland på orden i sin iver att få fram sitt budskap och orden forsar ur
honom i snabb takt. Det skapar ett intresse och en passion hos tittaren som få andra kan
prestera. Dessutom måste erkännas att när det gäller schack så talar han med särskild pondus. Han går
direkt till kärnan och man vet att det han säger är sant. Du kan titta på How to play the Queen´s Gambit på
en vanlig DVD-spelare eller på datorn om den har en DVD-spelare. Tittar du på datorn behöver du Chessbase 9.0, (Chessbase 8.0 fungerar ej) Fritz 8, Chess Tiger 15.0, Hiarcs 9.0, Junior 8.0 eller Junior 9.0
Behöver du schackböcker, schackprogram eller spel? Vi har allt en schackspelare behöver. Har vi varan hemma skickas
den samma dag. Beställningar under 1000 kr skickas mot faktura. Du lägger bara till för portot. Inga mystiska
tilläggskostnader. Vår styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå. Vill du ha rabatt varje gång
du handlar? Gå med i Schackbutiken Klubb! 15% på böcker inklusive prenumeration på Schacknytt. 10% rabatt på allt
schackmaterial. Fullständiga villkor finns på vår hemsida.
Prislista för säsongen 2003-2004 ute nu! Ring och beställ den!
Hemsida: www.schack-kompaniet.com e-brev: order@schackbutiken.com
I Svenska Schackbutiken AB arbetar Gunnar Fredin, Michael Göransson, IM Karl Johan Moberg, Lennart Smith och
IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka våra välsorterade butiker där du hittar Nordens största lager av schackartiklar!
öppet mån-fre 09.30-18.00, Vegagatan 18, 413 09 Göteborg, Tel/fax: 031-24 47 14.
Besök gärna www.schacknytt.com!
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